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పెశాసీళలము 
BRULEE సర్నుయ. ముం ఉసి రుద నొక తీరును సాగినది, 

Hm ప గోలి! ఇ సూరులు సిన్న్సిసొను అపి కులములు, 

వ ౭కి నున్ fr నా నొంటినుండి వొబ్బుయ 
ఇ “వడ య గాన nm AE, తోవ న బెల్ల కము యు వేసిన మహో 

యులు పీ ఢశిలింగము. పంతులుగారు. కొన్ని టీ Mis 
పంతులు గాగ. సనలలు, వ్యాసరచనల్సు కవిజీవితములు, స్వీయచరిత్ర 
ములు కథానికలు, ఖండ కావ్యములు, (వవాసనములు, (గంథవిమర్శ 
సములు నాటికలు, చం పరిశళోధనము, పత్తీకాస్రచురణము -- ఇత్యా 
దులు సే సారస్వత? స ము వేసిన క్రొ శ్రీఫొమ్మలు, ఈకొమ్ము లెల్ల 
మువ్థ్యగముగాల బూచి. కచుచుండుట. నేండు పరికించుచున్నా ము. 
స పట్టి Es సను యు గవ లన్నకొననముగద్యా (ప్రకృత కొల 

పరిస్థితుల సనునరించి మస క్మాగోనలు కొన్ని కావలసి గట్టిచేసికొంటిమి. 
సీనలో కవిచరిత్ర రచన మొకటి, శ్రీ సీ"రేశలింగము వంతులుగారు 

బవ సర్మీశనుకు 'బొల్బడి అంధ్రశచ్చుల gen సంపాదించి వెలున 
రించిరి. అంతకుమున్ను (శ్రీ) గురుజాడ (శ్రీరామనూ ర్తిగా రారే 
యుల నూర్లము నాశ్రయించి కని జీవితములు (వ్రచురపటిచిరి గురుజాడ 
వారి రచనా పీరేకలింగముగారి కూర్పు నంస్క.రణ వూరణములు 
కలదిగా వెలసినది. 'కానలి వేంకటరానుసా(టు యనునాయన ఆంగ్ల 
భావనలో గొంద జాంధ్రకోవులను గూర్చిన చరిత్రలు (వాసి ౧౮ారో౭ి "న 
యేట బొంబాయిలో 'వెలునరిందినారని మిత్రులు ఇెస్పుటు (బొనుదొర 
తన నిభుంటువునం (బసంగమునం గోొందలు (సొ క్తనకవులను గూర్చి 
యించించుక (వాసెను, ఇని బొత్తిగా చాలనివి గురుజాడ (శ్రీరామ 
మూర్తిగారి కని జీవితములు ౧౮౭౩లో మొద రై ప జేండ్లకుం బూర్హముగా 
బయట బడినది. పీ లేశలింగము పంతులుగారి కవిచరిత్రము ౧౮౬౫ 
నొటికి (ప్రకటితము, పంతులుగారి కూర్చు తెలుంస వారికి మేలుబంతి 
ఇటీవల నిటీవల విడివిడిగా, వప్పుల విపులముగా కవి జీనితముల్సు 
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(వాయుచున్నారు. విన ఎ లొంగక ని చన పులు సిక్కులు బయట. 

బ్యైసెచునన్నారు. నయలులోని నె, పులు సషెరములోని రత్న ములు, 

అవండి కొలని ఎుివనదుచు శీయుంకుగు.. మంబ పడిన 

క న్రుణను ; జీ చొ [తా we సుగనిలస మును ససరంన నణనీసను  నవరంచి 

కివినషతేలు సంస్క రణ 'ఫూరణములతో సృనగ్ముషనణ మునకు ణే స్పుగీఎ 

యెంతో మేనిజని. _ ఎల ణందా, ఫా Ho గి స్రులు చరి కీషులు 

పూ గ్లిగ బ్రంపండిసలాన్సి అధునిక గ నిజీపిగిముణు (వాసిన గప్పి వీ 

యుండదు ఈ మపహాః! న్న కర నిర్గహణము సశ ఇనా నువొనుట 

శ వీ పోీశభింగము వులు సన్నటి "క్ష కసికి గూడు సంతు, 

రచ ముణ్య స్ట (ము ర్త వ్మగ్శకి, సరటోధశాడి స్కూ స్టనాహాాని 

రచన కాం మ. శుగుసని యాలోచించి యుఫు శీరూర్పు నకు "ఆంధ 

రచయితలు”. అను పేను 'సస్టునామును.. నినుకటివలెయాక, వర్తమాన 

సారస్యతము. నేయిసడ ౫ తై వి; సూరికి దనుకొంణిమి,.. ఒక పద్యక వుల 

చిత్రము లీ సంధాసంచినచో, యానడ్లీ పము చగ్భతొ? నష ణము షకీసీన 

పరిశోధకులు అ సంఫుటముణ కొలంగి విణువగల వినుర్శన సులు (వొసిన 

పండితులు = మున్నగు చాను, చర కిగ్కు.గ్ మాటయగుపడవలసీస టీని" ? 

“రచయికేలు | అస్న చో ఇధి యుండదు. ఈ యరాపొతిో స్ నాము 

కరగణసు) చమురు జరిగినది 

ఇప డీమొదటిపొలున ౧౨౦ 01 సు కముమనున్న అ అనయా 

గవ శ తొ, కీ జెందిన ఉసస అిఫిటుగల నూతుగురు రచ: బుత ఎనుాగ్చిన 

జీవిత కవీ లొ సమక లుస్న న, ౧౮౦౪౬. లఈో జిన్నీంచిన పరనస్ము చిన్నయ 
నూరితో. సీగంధిము. మొదలగుటలో సూరి శతా? 'రలభములోని 
వాండనుటయీ కొరణముగాక్ళ, నీతిచంద్రిక రచనే గద్య వాబ్బయమునకుం 

గొ త్త వలుంగునిచ్చి కొన్నీ ట్రొత్త దారులు తీసిన వం డదగుటయుం గారిణ 
మగుచున్నడి సాధారణముగా. కనుల పుట్టుక లనుబట్టి శాక » AOof 

రచనలను బట్టియే చరితములు సంధానించుట యాచారము. సీను అది 
పెట్టుకొనక, 'వుట్టుకలనుబట్టి యీ శ తాప్టలోని వారస మటు లీకిని 
వగ త్రగా చూచినచో మటియొక వందశాదు కొన్నివందలనుంది 



మహారచయినలు ౧ ను శగకముసనగు సంబంధపడినవా గుందురు ; 
ఉన్నారు. వెడి నొల్సరను బేన్చె వీర్చినలాని రమా కూర్చునకు సమ(గత 

స్టించె సనగాదు. కాని ఇప్పటి కిది నాసేవాబవేశము, దై వాదేశ 
మయిననాంప్తు ఈ గంథము సుపరిస్తష్టము కానచ్చును, 

ఇవు డిచట ఆరాధింపంబడిన వారు గాగ మజతీియెందటోో మహా 

సీయులు శెలంసున కోంగినవారి వైమూ-భీన్ల నేను నే.డవలసీయున్న ది. 
ఈ మవాసియులలోం నొందటు జనన తిథ్య్యానికము తెనియక పోనట ఈ 
కొండకి రచనలు నేసించాం చదువుకొనుటకు ఈదు భాలగపోవుట -- 
కొందు జీవచ్కే.వ్చలు శమ్మ్లుంగూర్చి (వక టింపరాదని నాకు ఇాసించుటా 
కొొందణీ విషయమున, రచయితలుగా నిండిన క్రీ ర్రికంకు భాపాభీవర్ద 
కుటుగా సంపాదించిన స పహాచ్చుగా నున్న దని సదు" ద్దేశముతో 

ను పష్నించు!ం - ఇత్యాదు చీ నేనో కారణము స్నీగంథ ము నింక పరిమిత 

మును జీన TINEA కంద రచయిణలను, న కపూస్సున నే పూజించుకో 

లీని నా సీరసతకు, సీగ్గిల చున్నాను, 
శ రాల బటి గంగయ్య జాలూరి ఉస్పయ్య 
రముంటుము శేంకిటరంగ ౪ క్ర (క్కి ర ఉమా కొంతేము 
నడలునాను సుందర రాము శా NED మస్లాడి విశ్వ సాధళగ్మ 
అది) *డి సోము నాథ రావ ర*యనుర్లము నగ సయ్య కార్త 
అగిఫ్రూడి (ప్రభాకర రాన 'కీకవర పు "కేంటళాస్త్రీ 
తురగా ీంకను రాజా భండారు అనృమాంబ 
అమర వాది రన వి కాంచనపల్లి శన నకన్ము 
ఖోగు రొజా బా రసకుణమూా ర్తి (అవున జీని రామస్యోమి సోదరి 
కొప్పరపు గచ్చులు మోనవల్ల్ '౧ "నుక ఫ్నక్షోవి 
“శప ది రమణ కోనలు నాయని సుచ్చారొఖ్రు 
ఈాజీపల్లి కంక టప్పయ్య ళా యీ అబ్యూరి గాక స్థాలొవు 
wet నానీ "ఖో ARE రొన్ట స లకీ ఛాంతను ie 

మటూరి క స్టా రావ తాపీ ధర్మారావు - పే. 
ఉన్నవ లట శ్రైినౌరెయణ = 

fe 

బాబు లెన్నో. సీకులు సృరించసదుును, wll .థిజొము స యి @ Suan 
(పాంతీయులలో నించో వి విజ్ఞలవిషయమున శీను , అబ్జుర్లనున పేరడజన A i 

శాలక్రమమున మనము ఒకకూర్చున నమా పేళ్లు చేయవలనీ యున స్ప ్థ్య్థ అలగా 
న. 

గ్ అలీ గా త [ ఏలి / 

కా లతే తలో లలో 

ASF 



ఈ నా గచనల్నన యందిశో మృతుల. నహాయము సవసితిని, 

వారంలసంం నులు మంది ఫోంజిలను  సామూహికముగా వరికి 

నొ హార్గాభినందసము నుందు మూలముగా” మసన వీసికొనుచున్నాను. 
ఒకి నలగని Mh వలా గి న్మిబహ్మూ ఏఓటుఖుారి వేంగట నరస 

My Cs ins ఫూర్యమ; జననము గక్లిగోయుిలజీని బె రినుథోని యిందు 

జీన్చుకొనుట్నక్షి , తనాలి వాస్తవ్యులు (శ్రీ ఆవుల గోపాలగృన్దమూ ర్తి 
(ఎ వీ యురీ, యగణి, బి) గారిని కిన్నిబహ్మా జీని తొౌంఫములు తెలుస 
వలసినదిగా. గోర తొందర పెట్టి యుంటిని, దయతో వాగు పంసిన వివ 
యములను జూచి నరసయ్య గారు ౧౫-౧౧ నం! జన్హంచిరని AORTA, 

వార్కు ముతికొంనలు (పముఖరచయితలు రెండవ భాగమున రాగలవారు, 

మణీ ౧ ౧౧ సః శీ ముగించుటకు బడులు, ఒక యీడు ముందుకు 
సాగి ౧ ౧౧ సంకలో జససము గల శ్రీగుమ్మల నీ కొ రామమూా ర్తి చోదరి 
గారి నిందు. జేర్చుట, వారినీ గూర్చిన వాయసము ద్వితీయ భాగమునకు 
' నాంది' పాఠము కాగలదని యిళు డిక్కడ మనా"క్పూచనముసకు ఆ 

ఈరచన లుటు బలింతలో వెలుంగు సూచుటకు పూజ్యులు 
Ww (శ్రీపాద నుట్రహ్మూణ్య శా స్రీ గారి అళీషపో లప్ప పాములు నీ నొపుదును 

నుజివజాలని దోవాదము లయినపి, వారికి మనఃపూర్వక మైంన ధన్య 
వాద నరు లర్చించుచున్నాను, 

ఈ (గ్రంథము “సరస్వతీ పవర్ (పెన్సు' అధికారులు ఉదారులు నగు 
(శ్రీ అ బ్రేపల్లి నాగేశ్వర రావుగారి సౌహోర్షముతో నానిమ్క్బృగమైసదిం 
(ప్రత్యేక (శద్ధవహించి, ముచ్చటగా నీకూర్సు దు |దింసించి, ఇంతక్వరలో 
నా యుద్యమమును లోళనునకుం జూనిన (శ్రీ నాగేశ్వర రావుగారిని 
వాదయపూర్వక ముగా నఖినందించుదుు వారి కీతో ఒధిక భోగ భాగ్య 

నంప త్తి (పసాదించుటకు జగదీశ్వరు న భ్యర్థించు చున్నాను, 

రాజమ హేంద్రవరము మధునాపంతుల సత్యనారాయణశొమి 
గ సెస్టింబరు ౧౯౫౦ 

వ 
జు 



సమర్ప ణా శావతారక 

ఇది పదియేండ్దనాండి రచియించుతలంచ్భులు తేతవంపుగా? 
బొదలి, సరస్యతీకరుణ ఫొంగులుజేజయగ, వేరు నాదిగా6 

౫దలిన “ఆంధ్ర నొక్కొకటిగా. (బకటించుచు వచ్చినాండ ; సీ 

(బదుకున కాయదృష్టమును బట్టకపోయె నొకింత కాలమున్, 

అది నుూూందేండుల ముచ్చ కై నడచిపో = నల్ల ల్లనన్ సాహీతీ 

వృదయనస్నందము గుర్తులందుకొని “ఆంధ్ర ప త్రి) కారత్న మ 

భ్యుదయ చ్యాయల కిక్కు... కాలమున న యోూ ! పావీనై యాంపికొ 

న్న దరిదుండను; నిద్రలో గలవరింతల్ నేంటి నాయూనాముణ్, 

నాట ననిచిన యీ కూర్చు నేంటి కిటులు 
సెనిచ్చి మాతల్లి సెత్మిసంచిన జనకుండు 

రాజయోగి ఏ (శ్రీ ఆకొండి రామమూర్తి 
ఇా్ర్రి కుడుగరలిడుదు. బువ్పసర భరము, 

ఇచ్చుటయ్యా వారు మేమును బుచ్చుకొనుట 

మూాడు తరముల యాణభారముగ రహించు ; 

నివృుడు నూయడి పయిబేయి ; యిచ్చువాండ 

నేను; నాళ్ళతికిం బతిగ్రహీత "ఈత. 

“పోల్యరముూి "వెల్లి వచ్చునప్పుడదియే మొ ! 
'నెక్కసం బొన్కు అమ్మను వెజ్టీ(వీను ; 

ఆనెం కనులు కృషారురు లామె వోయు 

దీవనలు లేక రాలేను “కేనుదాటి, 

నువ్యవు'మోాసులై యమృతమాననులై కసటింతలేని లే 
నవ్వుల రానుల్రై మెజుసీనార లఖండరనస్వరూవు ; లః 



మువ్వురు మేనమామలయుపోలిక నామెడ? గూడి వచ్చినం 

బువ్వులబాట లంచనడప్పుగ్ గద! నుత్క్.వికా చిరంటికిన్. 

పొరలున్ _ పోరులు లేక 'భొవములు ఫూవుల్ తొన్స న హను నూ 

వుగుమేన త్లల కూర్చిలోం గరలిపోను న్నామన ; స్పంగలో 

ఖరుసి ;లోరవును జెగ్లయన్లుంద నఫుంసంకమ్ము ; సొ గంగలో 

భర మైపోన్రను తర్ పాని యమృత సాదూ స మ గ్యాదలున్ స 

వేడ్క దొకయ్య కూర్చున్న వీథైయరంగు 

సండ్ల బరువున నొరంగు కల్పధుముంబు -- 

మేరి నమూమయ్య లొదుగు దథ్నీణపునై ఫు 

పోకమూాణులుు తముబఫుటాకు. దోంఫు, 

విందులకో మందులకో 

యెందులకో పరుజెన్సి యేతెంచు హీతుల్ 
బందుగులు నిత్యమును బడి 

మందిగజూ, నారి సదన చూధురి యదిళఠా ! 

ముణీలొక ముచ్చట - ఆచ్చటః 

బతీ దీన భోజనపు బం కీ, ”పరికింపవ లెన్ 

వరికి ళ్ళము జేరిన పా 

వరముల వలె వచ్చి 'సిసవి పోదురు నినువుళ్. 

కొడుకులు మన లుం జిటుత్ కుజులు బందువ్రు లల్లువార్కు సే 

ర్వడిన కవుల్ (పియాలిథులు పర్విన చుక్కలబంతిలోనం జం 

(ద్రుండు వలి * గందమతతలతోః” గళతో-నభిరానునూరి యే 
రడ నమృ'కొన్న వుం జవులు నట్టును తాతయ, మెట్టి ధన్యుండో | 

ఎనుబది యీండ్లకున్ దరికి చెక్కి. తొనంకినవాందు శాత -- జ 
న్వనముననుండి ెంపుగనువాండగు నీమనుముందుకూడ = ని 
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ల్వని యది నీశ్చయం ; బి నిలాస్థ్రలి నీయుభమైైక నిస టం 

ధన పరమార్థ మోకృతిగజా, రమొకకొంతకు( గొంత నిల్చినన్, 

వీమెోా! యీ శృతి యంళీ ఫాశ్యతనుటోయి ! యండుర్కా కాదుకా 

సీ మాధుర్యధురీణ శావ్యరచనా నితోోర్సవ (శీ కళా క 

ఛానుల్ నూర్వురు పంచు నీయమృతగాథా జ్యోతు వీనోంటితో 

కీ మిన్న ందియు వట్టి “ఉంద కోొడు”' భాజే యెట్టు బూహించినన్ం 

“ఇదీ యి ట్రని జీర... నయా 

ఉదురని యుక కదలి పోని 'హుఢాకయ మె 

యది యా నను గదలించెడ్- 

నదిగో, మూ తానుహార్పణాభిలవీ.త మై. 

ఆంబరనులు తోడను లగ్రబోగమ్ములు 

నంచశార నుఖిలవీ.ంచలేదు ; 
(నాం దోచి (వాసీ- (ట్రహ్మార రైక తొ 

త్ప్సర్య నుడర నుళ్ళతి తాత కిడెద, 

సమర్న ణము. 

శాతయ్యా, కొనునుయ్య, యూ చిజుకపోత్తం బుత్తను శ్లోక గా \ 

ఛా 'శొత్సర్య ననాథమై యలరి యంథమ్షోణి రాణించు! సీ ' 

శీఠత్ న్వీకృతి దొడ్డగా ; దయిన = జాహితుండనై పూజ్యపూ 

జాతం(తంబున నస్తూలోంగు నను నిశ్వాసంబుతో నిచ్చెదన్, 

సాలిన జీవితంబు, చెయిణాందని భావము, క్రీ ర్హిలిప్పకున్ 

లోంగవిం - రాగ నిస్పృహాత - లోకము దా.టినదూపు + నిన్నిటం 

B 



10 

దగిన కోవిదుండనగు తత వితా గజగర్భ పద్ధ పద్దతీం 

పోటినవాండ ; నీ నినువు దోయిటం. బోయుము ్వండుదీవనణ్ 4 

అరయిక వీనిలో నొకటి మాక్నకుం దోంయెను నాకు; అమ్మతో 
నరణముగా. గవిత్వథన మంవీతి వింవిత ; మట్టు షత్య'మై 

సిరి నను నం[గ్రమించుటను శేసీ భనత్క్భృతముం గృకజ్ఞ ఈ 

భర వ్నాదయంబునం దలు వాంగ జెప్పెద ధన్య వాదముణ్ | 

పసీనాంటం దనతం(డియాసి పనవింపందీసి . మానాన్న కొ 
రనుతో పాటుగ “న ద్యలకీ * నిడి శౌరా! నాంటి నీ (పీనుపుం 

బన నీనాండిొక శొనునందన ననీ ప్రాశ్ళారమి మూడు వం 

గన మింపారెడి నన్న చో నలిశయో కృంచొనో లోకానకళా, 

తికుపతి కవీశ్వరులు * జీ0 చరిత * రచన 

బనదనొన నరానన మొన రన = 
థి 

నీక వితాధికృతులు గణీంచం దరమె! 

నీకు నాయిచ్చుశాన్క. యుల్లాకుశున్క.., 

ఇలువేల్సై కరుణించి వూటవడి నీ 
శీలోటునుక్ రాని య 

ట్టులు దీవించెడి * శానువల్లి ? కృవ గ 
ట్టుల్ దాటి నామింద, పాం 

గులుగట్టన్ ముజీయెన్ని కట్టుదునిె, ని 

గుల్ చేలు నేళొదృ గు 

జ్ఞ(ల బంధంబుల్బు భావబంధుర కృతుల్ 

భాషా విభూ పోన్న తుల్, 

రాజమ హేంద్రవరము 
నిళ్ళతి గ్రానణీ = ౧౯౫౦ సత్యనారాయణ శాన 



ప కాకుల విన్న సము 

ఈ(గంథము, మూ సరస్వత్మీగంథ గుండబి"కే గాదు, ఆం(ధ 

వాబ్బుయుమునకును (కొత్త భూషణము, (శ్రీమధునాపంతుల సత్యనారా 
యణళాన్త్రీగార్కు ఇది రచించుటతో, (గంథక ర్తలలో తా మొక 
విళష్టస్ట్థాన మూ(క్రమిం దుఖొన్సి (పకటించుటతో, (గ్రంథ కాశకులలో 
మూకు నొక విళిష్షస్థాన మన[గహించినారు, 

ఆంధ వాజ్బశుమున, చేడు (శ్రీ ఏశేశలింగంపంతులుగారి 
కనుల చర్మిత్రశో సరితూగగల (గంథ మిది యొక్కటియీ, అందు 
కవుల బొహికహావము చిత్రింపబడినది, ఇందు రచయితల ఆంతర 
రోూవము చి(త్రింపబడినది. అది సంతరించుటకు పంతులుగా' కెంత (శ్రమ 
పడియుంగడినారో, యిది సంతరించుటకు (శ్రీ) శా న్రీగారును అంత 
(శ్రోమపడినా రని పాఠకులు స్ఫుటముగా గుర్తింసగలరు, 

ఇందు పందొమ్ముదన క తాద్టి రచయితలనే (గహీంచినొరు, 
అయితే, విషయ సేకరణకు అవకాశములు బాలక, మరికొందరి నిందు 
జేక్పుటకు వీలు లేకసోయినది, ఆకొందర్క అధిక సంఖ్యాకులు గాని అల్ల 
సంఖ్యాకులు కారు, వారిని గురించి మరింత (గ్రంథము తయారు 
కొనలసియున్న ది, అందుకును తనుకు గల ఉ ద్రేళపయత్న ములు 

శా నీ రిందు ఉచల్లేఖంచియే యున్నారు. నేనును అదియును (పకటిం 
చుటకు ఉత్సుకుడనై యున్నాను, మే మీకునవ్రకమును గూడ ఇందు 
ఠ్వరితముగ నీ కృతకృత్యులము కాగలమని నేను నమ్ముచున్నాను, 

ఈ్ళగంథము చదివిన, దిగ్గజములవంటి అ నేకజీవద్రచయితల 
గోన్టీలో పాల్లొనుచున్నట్టు విలక్షణానుభూతి కలుగును, చానంజేసి 
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బుద్ధి నిశీతమును (ప్రతిభ సవననో న్నేషితమును అగును (శ్రీ శాస్త్రీ 

గారు అళించిన పరమార్థ చు యిది. 

శ్రీ శాశ్ర్రిగారి ధ్రతిభాప్రాగల్భ్యములు మన ఎండిగకవులు 

ఇదివర #4 3 గణా గు ర్మించియున్నా రు, ఈ (గంథను జాకీ "రీ 

జయప'తొకయు, పండితకవులకు ఆనందోచ్భా ససమును కాగలదు, 

ఈ రెండును నాకు వెలలీన భూవులు, 

శ్రీ సళ్యరా రాయణ శా స్ర్రీగారితో నాకి ఇట్టి మతి. సంఘ 

టిందిన (శ్రీ (శ్రీపాద స్కుబహ్మూణ్య శా స్రీ గారికి నీను నాకృతజ్షత 

తెలుపుగొనుచున్నా ను 

జం(ధమహోజనులు ఈగంథచు గొరనము గుర్తించి ఆగకించి, 

ఇంక నిట్టి యుద్ద ఎంథ ములు (ప్రకటించునట్లు నా కుత్సాహము కలిగింతు 

రని అశించుచంస్నా ను 

షై 
రొజచుెహీం(ద్రవరను అద్దపల్లి నాగోక్షర రావు 
15 = ఫై = 1950 బరన్వతీ పవర్ ెన్సు ఆధ్ధిపతి 
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ఆంధ్రరచయితలు 





సరవస్తు.చిన్నయసూరి 

1806 - 1862 
సాతాని (శ్రీజా న్షనండు. ఆభిజనముః ెంగల్పట్లు జిల్లాలోని 

తం ఫలి నీ! ఖు 

"పెరంబూదూరు.. ఊనికి చెన్నప్రరము, తల్లి: (్రీనివాసౌంబః 
తండ్రీ! వేంళటరంగయ్య. నూరి జననము 106-నిర్యాణము 1962. 

రచించిన గంధములు: చింతామణివృత్తి 1840- ,సద్యాంధథ్రవ్యాకర ణము 

1840- సంస్కృత నూతాంధ వ్యాకరణను 1644- పచ్చయప్ప 

నృపయ ఫోనుండనను రక. అదిపర్యవచనము 1847. శబ్దలక్షణ 
సంగ్రహము 1రిర్కి- నీతిచంద్రిక 1858- నీతినం(గ్ర హాము 16855- బాల 
చ్యాకరణము 1రిరర్- విభకి బోధిని 1569- ఆంధ్రధాతుమూల- ఆతుర 

గుచ్చము- ఆం (ధళొబ్ద ఇ ననము- బాలవ్యాకరణ “శీేషము-- ఇంగ్లీషులా 

చట్టముల ఛా హౌంతరీకరణము- అంధ్రకొను:ది (వచనము) అంథ కాదంబరి 
(వచనము) అకారాది నిధుంటువ్ర- 'చాటుపడ్యములు.. సుజనరంజనీ 
ప త్రిక= యాదవాభ్యుదయను, 

(పొచీనాంథ భాహాయుగమునకు నన్నయవలె, అర్వాచీనాంధ 
భొపాశక మునకు 'చిన్నయి మార్గదర్శకుందు. నన్నయ తననాంటి వ్యావ 
హోరికమును (గ్రాంథిక వ్యాహారముగా సంస్కరించుటకు చింతామణి 

రచించిన శబ్ద్బళాసనుండు. చిన్నయ ేశభామలో  బాలవ్యాకరణను 
రచించి యాంధ్ర పాణిని యనివించుకొనిన నూరి. చింతామణికి కేవ (గ్రంథ 

ముగా “అథర్వణ కారికలు' బాలవ్యాశరణమునకు “కీవ(గంథముగా 

పొఢ వ్యాకరణము? 'వెలువడినను విద్వాంసుల శాస్ర్రర్థను ల కాయినవి 

చింతామణి "బొల వ్యాక రణములు "అందే, నన్నయభట్టు భారతాొమ్నా 

యము నాంధ్రీకరించి తెలుగున బద్యకవితకు బాట వేసెను, చిన్నయ 

సూరి సీతిచందిక నంధానించి యాం(థమున గద్యకవితకు భుంటా 
పథము కల్ఫించెను. ఆదికవి యనంబడిన నన్నయభట్టారకునకుం బూర్వ 



ర్డీ ఆంధ రచయిణగలు 

మాం[ధమున బద్యక్ వితము నేదనుటకు పఏీలువడను, అటుశే, దిన్న య 

నూరికీం బూర్వము గద్య(౫ ంథ వులు రచించిన వాగు తే గనుటకును 

థ్ ర్యము చాలదు. కాని “నీతిచంటిగి్ పంటి యుగ్యమనచన కొను 

ములు నొండు వెలయనే దననచ్చును, నాంటకని నేలని సూూవచన 

శైలి యనన్య లభ్యమైన నె లర ng గలిగి య్ యున్నది గావున 

బడ్యమున సన్నయకువలె కన్య్గమఃన జిన్న యగు నాద్యుస్తానము 

నీయవలయును, 

చిన్నయనూరి తండి వేంగటరంగయ్యగాగు ముంచి పండితులు, 

పీరు చెన్న ఫురిలో శన్టుబండి మాక వినీ వరి పాలసనముసనున్న యున్నా త 

న్యాయ నముసలగల  పండితసభ్యులలో నొకరు, 1886 లో వళ మర 

ణించిరి చనిపోవునప్పటికి ఏర వయస్సు నూటపదియీండ్ర వణకునుం కును, 
నూరి తండికడణే తెనులప్కు అఆవము, సంస్కృత పాక్టిత ము16౫ 

చదువుకొనెను. కంచి రాదూనుజాదాగ్యులతో.. దర్కాలంశార 
మిమాంసలు పకఠించెను. ఉగ్నర దేశ పండితుడు రామళాన్రీ యను 
నాయనకడ డజేదవేజా రహాస్థములు నయగ పహీందను ఈ రామ 

శాస్ర్రీయే సూరికి వాయ గ్రీనమంత్రోఐ దేశ మొుసరించిను, సూరి సయం 
క్ళపి.చే నాం ముతో(గూడ.  నించుకపరచయము. కలిగించుకో నను, 

వేదము వేంకటరమణ శాన్తులుగారు (వేదము వేంకటరాయళా స్త్రీ 
గారి తండి) చిన్నయసూరినాంటివారు... వీ గిరువురు సాహిత్నగోస్థి 
జేణుడీనారుు. సూరిగారి యాంగ గ భాపాూసగిచయదు. . (బ్ర"నుదోర 

మున్న గువారిణో విశేష న్నే సాము శోకూర్చినది, ఉన్న తోద్యోగులగు 
నాంగేయు 'లెందజో సూరిగురుత్వవున సంస, తొంధములు సాధిం 
చీరి, వారివారి సౌవశయ్యమున పచ్చయ్యప్ప కళాశాలలో నూరి (పథాన 
పండితపడము సంపాదించి 1845 మొదలు 1548 వనజకు నచట 
నుదోగగ్ంచెను, 
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పెన్న పుర రాష్ట్రీయ కళాశాలలో , నూరి (పభానాంధోపా 

భ్యాయ: (డై యుండెను. మొట్టమొదట నాంధ్ర మహాభాగవతము 

నెలువపరించిన పంజడితవరులు పురాణము హయ గ్రీవశా(స్ర్రీగారు నాయడు 

ద్వితీయం ధోపాథ్యాయులుగా నుండిరి. పీ రిర్యురును సహసాళులు, 

నాయడు విశంవిడ్వ్యాలయ కార్యదర్శి ఎ బెం ఆర్బత్ నట్ దొర కాశినుండి 

తర్క మిోావమోంసా పండితుల రావించి చిన్నయను బరీశుశోయించి 

సమర్థుండని యెజటింగ్ “చిన్న యసూరి యను నశ్షురములతో స్వర్ణ కోంక' 

ణము నొండు 'నీమి నుండి తెప్పించి బవ-ఎమానింజిను నాండు 
మొదలు చిన్నయ చిన్నయనూంరి. 

ఆ కాలమున నుదరానులో న్యాయమూర్తి (శ్రీరంగనాథశా స్త్రీ 
సదున దు భాషలలో గ (బవేళశముగల పెద్ద న్యాయాధిపతి, 

ఆయనకు has భా స్త్రీగారిప్రై నభిమాన మధికము, ఆ 

కారణమున నాయనతిో “సూరిగారి (సథమోపాభ్యాయ పదవి మికు 
వచ్చునట్లు చేసెడి” నని రండునూందుసారులు చెప్పుచు వచ్చిరంట, 

అంతట సొయ(గీవ శాస్త్రీ గారు “ప్రథానోపాధ్యాయస్థానముసకు సూరి 

గా శే సమస్థులు” అని చెన్సీ రంగనాథ ళా స్ర్రీగారికి సూరిపతిభ చూప 

నెంచి యొక యూదివారమున వారిని సూరియింటికిం నగొంపోయిరంట. 

రంగనాథ శాస్త్రిగారి కోరికపై జిన్నయనూరి యలంకారవిషమయము 
ముచ్చటించుట కారంభించెిను ఆ మహో పన్యాస మట్లు గంగా(ప్రవా 
హమువలెం బోవ్లచునే యున్నది. న "శశ తానుల్లై 

ఇవులొగ్గి వినుచుండెను. హయగ్రీవతాస్ర్రి తమసహ కు పంపండి . 

భరితుం డగుచుండెను. రాత్రి సదిగంట అయినది " అప్పుడు న్యాయాధి 
భీ wh 

పతికి మిలంకువవచ్చి సూరి శా ప్రుక్షానముూ క్లాళ్సృర్యపడ్కి వూర్వన్సీ స 

(పాయము తొలగించుకొని సెలవుగై, రని నటిట rego" చ 
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గారు వీరి శివ్యరత్న ము. ఆంధ విశ్వేగుణాగర్భక ర్త సంచాం“ను 

తేవస్పిగుమాళ్ళయ్య నూరికడనే పఠించిను, 
(బానుదొర, గాజుల బన్నీ శ్రనృుసింపాము సి జస్పస్ రంగ నాథ 

శా స్రీ, కుమార న్యామిళొ(స్త్రీ ముసుగు మవానియులు సెచ్చెలుల్తె 

చిన్నయసూరి భాషాసేవకు నిరంతర (పో తానా నిచ్చుచుండు నారు, 
తొట్లతొలుత సూరిని (గంథ రచనోద్యమములో. బట్టిన చాడు లీ శే 

నరసింవాను (శ్రీష్ట, ఆం్మధశబ్లళాసనము, అంధ సిభుంటునవ్రు, పీకయె చ్చగిక 

వలన నేసూరి (వ*యనారంభించెను, కాని యపి గీంయను దుదముట్ట లేదు, 

ఈసిఘంటువిషయ మిచటం గొంతముచ్చటేంపపలసినది కలకు, 

చిన్నయసూరి యాంధనిఘుంటు రచనోద్యమ ము నెటింగిన బాగు 

సిక్కుమంది యుండరు. ఆయుద్యముము క డముటలీకు గాని పదముల 

పట్టిక (వానిలొని యర్ధనిదగ్ధయముసకుం. గావలసిన (పొచచీసమహోక ఏ 
(ప్రయు కృ వాక్యముల నృత్త, కొన్నంటి ॥ ర్థన్మియమి: వీని సూగి చాల 
బరిశ్రమమునకుం బొలుపడి దన దుర్భపాక ముస రాచఫు ము ఒయలు 

జీతే 1862 లోం (బాణములు గోలుపోయెను. అదా! ట్ి అానంతిరము 

వారియాస్తృశిష్యులు బవుుజనపన్లీ నీ తారానూణ “గ్యులవారు సూరి 

గారి కోడలికడ నున్న నిఘంటుసొనుగిని శాకణాంగరమ చెప్పి పుచ్చు 
కొని యంతయు సంగ్రహించి (వాసికొని మరల నడి యామె కిచ్చి వేసి 
రని యుక వదంటి. ఈ వదంతిలోని యొోగాములు నిర్ధారింపంాలము, 

శాని కబ్ణ్లరత్నా కరమునకును ఆము(దితనుగు చిన్నయసూరి నిభుంటువ్చ 

నకును జెక్కు.-చోట్ల నక్కా. సిలెం[డ పోలికలు కలవు, శ మూానవల్లీ 

రానుక్ళష్ణ కవిగారి కిది యెటులో లభించినటులు, ఆయనికడ వీళేశ 
లింగము పంతులుగారు విలిచిళొని, సూర్యరాయాంధ్ర నిభుంటు శార్యా 
లయము వారికి అనగా ఆంధ సొహీిళ్యవరిన. ఆ. ర్యాలయను?నకు 

వలకోో ఊరకో యిచ్చియుందురని విన్న సంగతి, వమైనన్కు తన్ని భుంటు 
శార్యాలయ సండితంలు (పపామాణికనుగా స్మీవాంతకాకితములు భరాచు. 
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కొన్నా రన్నది నా కనుగొన్న సంగతి. శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిభుంటు 
వున చి. ని. అను సంశేతాక్షరములతో నున్న సద సందర్భము 
లరసిన నిది విశదము. సూరి న్వవాస్తాతురములతో నక్ష పర్య మొన 
రించుచున్న యసంపూర్ణ నిఘుంటుష క్రీములు భాపాచరిత్రమున శాశ్వ 
తత్వమును గల్పించుకొనంగలవనుటలో నాశ్చర్య ను లేదు, శ్రబ్లరత్నా కర 
కారుల యా వాక్ శ్ట్రములువినుండు. 

“సంస్కృ తొంధములయంగు విశ్రేవ పాండిత్యము కలిగి యాచేతు 
పిమాచలము చాలం(బసిద్దివహించియుండిన పరస్తు చిన్న యసూరిగారు 

జీవితులై యుండినకాలంబున దీర్ణ నూ(త్రతతో ననేక (గంథపరిశోధనంబు 

గావించి మీగుల విరివిగా. (బయోగనహీగంబుగా అకారాది తెనుయు 
నిఘంటు వొకటి [వాయం (బారంభించి నడపుచుండిరి.” 

ఈ మాటలనుబట్టి చూచిన నీతారామాబార్యులవారికి నూరివై య 
గల గారవభావమును, శబ్దరాత్నా కరమునకు నూరినిముంటువుతోం గల 
సంబంధము విస్సష్ట మగును, ఆచార్యుల వారి “పొఢ వ్యాకరణము” లోని 

నూ(్రములకున్కు అచ్చున కెక్కని సూరిసూ[్రములకును గొన్నింట 

గురుశిష్య నంబంధమున్నది. నూరి “బాలవ్యాకరణ శీవము”” ఆంధ్రి 
య'భాగ్యవళమున సశేప మై పోయినది. 
బొల వ్యాకరణము ; | 

“బాలవ్యాకరణము ” నకు చిన్నయసూరి యని (పసిద్ధప్యవహారము, 
కిలాతార్జునీయుమునకు “భారవి యని, శిశుపాలవధమునకు “మాఘిమని 
పేరు లున్నవి. *కెన్నినక్' చూచితీరా? “షెల్లీ 'చదివితిరా? యనునది 
పాశ్చాత్యము. 'తెలుంగున నిట్టివాడుక చిన్నయసూరికి. దక్కినది, నూరి 
క రి చం(దిక కు చాలవ్యాక రణమః? ఇారదరా త్రీ. సంస్కృత భాబూవ్యాక 

రణములెన్నో యున్నని, కాని పాణిసియముముం దవి నిలబడలేక 
ఫోయినవి, తేలుయనను జూలమంది వ్యాగర్హ్హలు పుట్టిరి. వారు చిన్నయ 

సూరికి లొచ్చు, దీనినిబట్టి సూరిని కాదనిపింపంగల శాస్త్ర పండితులు 
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లేరని శాణు._ అవ్వాష్కతి వ్యాస్తు లుణీకుండ సల్బాకగమ్ముల నుండీ 

విశ్శనో ముఖ్యమని అక సళ నచ్చు నూత చనము నూకి! దక (గ 

సలవడీస ఇగో సవ్య త్పా ధారణ మైన యాసను ము 

“ము సుగం బగుచుం 

స ఎక! ఎని నూత KA Bok oH 

దిని యించి యిది భఘుటించితి 

నయకు గొలానబోధ మగుళొంగింయగక ౧) 

అని చిస్నియనూరి (వాసికొనెను, అది శాకినీ గుప్తాస్థ్యను జాని గో 

శాఖలు గల్లూూర వేంగట రామ జా స్త్రీ + ను“ బాలవ్యాగి రణము. శప 

గృృన్మసు?- గి ఫొ స్ర్ర గాగ సహాగిళారికల కన ఎాదముగా ని సూరిస్యతింలో 

రచన. కాదనియు, అపా బైమండగుట సాగి కళ్ల వాండిత్యాని జీపు 

ముండ” దనియు (వాసి, సూరిని (తో "రాజస ాచిరి. గగ్గృజ్ఞాలెనరు సీ 

వోదము నీ గాధాగిమగుట నంగీకి రంప తీసా, “శాకపా స్పిలో కనుమూరి 

శాస్త్రీ న, సూరిణారికి జరిగిన ఫిబంగి లీ నాకీ గారోకి 

విషయమున బరాజ్గు లై సపీంప సేం సూర బెల వ్యాక గణము సణంచు 

టకు “హగకాాకలు. సంస్కృతీ మున [తొసి 1ల Dd Ar మాగ్భక 

యని (పచారము చేసెడివా” రని జనశ్రుతి దీన కు, సప్రంభకముగా 

పీ“జీకటింగ ము పంతులు ణాగు 'వులచరి తలో కృష్ణమూ గి ఖాకీ "A 

చర్మితయం దిట్లు | వాసి కగు, 

“ఈ కృష్ణమూార్తికని కాళపాస్తిలో నున్నప్పుడు చేయండిన 
(వథానగంథ మింళొకటికలదు. ఆ కాలముగే నీయనకును చెన్న పురి : 

శ హు నాళ శాలలో నాం ధపండికంండై న పరనస్తుచిన్న యనూగి "కిని 

సిదాంతశాముదిలోని సూత్రీవిచాగము కోండి నడజెను. బున పండితులు 
సాధార+ముగా చుత్సరగన్తులగుట న్ను పెద్ధ మే” జా! ఆక్టివా రీర్ష ఫ్ట్దేత 
దముకు లాభము బేశపోయినను బరులకు నష్టము కలుగుటయే శమ 

యభీష్టిద్ధిగా భావించి కొన్ని సనుయనులయందుం ఒరులకీ రికి భంగము 
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కలిగింపసణజబూతుకు, అంతకుయబూరగము కొంతకాలము (క్రిందట? జిన్న య 

నూరి బాలవ్యాకరణము రచియించెను. దానితో సరిపోల్పందగిన 

యాం(ధ్ర వ్యాకరణ మానరకు చేశాొకటి లేదు, అట్లుండలా. గృన్సమూ ర్తి 

గారినే, జీయంబడిన వ్యాఖ్యానముతో. నాడిన వారికొరిక లనంబజెడీ 

యాం(ధ వ్యాకరణనూ[త(గంథ మొకటి యటుతరునాత నల్పకాలము 

నకు వెలువడెను. అదియే హారిభట్టకృళత మై యధర్యణాదుల చే. 

బీర్కొనంబడీన కారికావళిమైన పత్తమునల జిన్నయసూరి తనవ్యాకర 
ఆమను లోని సూ(తములన్నిటిని హరిగృత(గంథ మునుండి దొంగిలించి తన 

సేరిటం (బకటించి రట్టు స్సన్న మగుచున్నది, అయినను నూలగంథ 

ములో: జూపంబడజిన లత్యుములు కొన్ని యధరగణాచార్యుల కీటీవలి 

యాధునిక (గంథములలోని వగుటచేత వ్యాఖ్యానమును మూత్ర నేగాక 
మూల(గంథమును సైతము కృన్ణమూర్తిగారే రచించిరేషాయని వలు 
న్రుతు సంచేవాపడుచున్నా రు. అట్టిగంథమును రచియింవంగల సామర్థ్య 
మూవిద్వత్క్- వికింగల దనుటకు సందేహాములశేదు. ఈయన స 

(గంథకల్పనము సేయ సంశయపడువారు కారని చూాపుటశ్లై చరను 

దళశయందు నూడుగల్లులోనున్న వు డోకరా(త్రిలోం జేసిన ట్టీయన 
కారోవీింపలుడిన యశ్వశాశ్ర్రుకథ కొంత తోడ్చడుచున్న ది”, 

(కవులచరిత 588 చుట) 

ఈ వాక్యములు సానధానముగాం జదివినచో సూరిగారి బాల 

వ్యాగరణమ:న కనూయపడీ కృన్ణ్ననుూ ర్వి శాస్త్రిగారు వారి కారికలు 

రచించిరనుట నుస్సస్థ ము, ఇదిగాక నారికారికలు పెక్కు. చోట్ల ననందర్భ 

ములుగా నున్న వికూడను. (పథమమున మదుప శ్ఞాంబని చెప్పిన “సంస్కృత 

వ్యాకరణము? సుపచురనుః కాదని తలంచి బాలవ్యాకరణ గు “తెనుల 

గున సూరి రచించినాండు, చిన్నయనూరి కృష్ణమూర్తి శా (స్ర్రీగా౭నశె 
సర్యతం[త్రన్యత ౦(త్రుండు, మడ్డర్శనీపారంగతుండు కాకపోవచ్చును. 'ఛాల 



§ ఆంధ రచయితలు 

వ్యాకరణము రచించుటకు దగిన పాణిసియపాంగితియుం (బయోాగపరి 
జ్ఞానము బేనివాం డనుట యన్యాాయము, 

ఆంధ విశ్వవి ద్యాణయపండితంలు (శ్రీ దువ్వూరి వేంగటరమణ॥ా స్త్రీ 
గా రీ వాదమును బఎపణుదుదుం గడకు వారు నిమ్మరించి తేల్చిన 
ప స మిది; 

ష్ -పూరోదాహృతములగు సంధ ములన్ని యు ల వొష్టగరణ మే 

(ప్రాథమిక మని ఇకా యుండు: రై బ్రన్కు సూరిగాగు విద్యాంనులని 

పండిత పరంప రాయాగీ మగు ఆని యుంకుటనల్లను, సొం(ఫ సాహిత్య 

సరి తా గ్యాలయము నాగు (ఎచురించిన సూర భార జీవితమును 

బట్టియు సూరగిగాగు రచించిన నిఘంటువును బట్టియు. వీరి! ఎళ్టికరణ 

(౫ంథము స్యగంత్రముగా రచించాటకు సమర్హులని స్పస్టముగా దెలియు 

చుండుట వల్లను, బూరోగాడాహృత మగు సశ జా స్క్రకథనుబట్టి శిస్తుకవిగా 

రిట్టి (గ్రంథ కల్చ్పనము వేయలోలిగిన వారని స్పస్ట్రపడుచుండుట వల్లను 

వారికారికలకు బాలవ్యాకరణ మీ మూలమని వాయభి,పాయము, మ 

(బాల వ్యాకరణ హారి ఖారికల పొర్యాపర్యు విభర్శనము 

అంధ సాహీత్యపరిషక్స తిక సంపుటము ౧౫ = సంచిక ౫, ౬] 

సీతిచందిక ; ఇ్లది సూరికృతులలో నత్వు త్తమము, నచ కఖారచనా 

విధానమునకు జిన్న యసూరియే శ్రీకారముచు క్ల ననుటకుం ఇర్మిత్రపరి 
శీలకు లొప్పకున్నను నీతిచందికలోని శైలి గసాలచాల మనుట సహ్ఫ 
దయ సామాన్యమున కీస్లాప త్తియే, సూరి “వాణీదర్సణి మను ముదా 
యంత్రమును నెలగొలివీ సీతిచందిక తొలిను.దదణము 1858 లో 

చేయింజిను. ఏ కీశలింగకపి “చిన్నయసూరి ధీకు లెద: జేరిచి సాకు 
నాదరింపలా మున్ను రచించిమిం'చి సగము స్వచనంబుగ సీతిచందికన్” 
అని తొ నుత్తరార్టముం గూర్చెను. కొట్కొాండ వేంకటకత్న ము పంతులు 
గారును “నిగ్రహము గావించిరి. సూరినవచననులోని సొగును పేరిర్వుర 
కును దూరమైనది. మి(త్రఖీదనము మిత్రలాభముకంటి బొఢను, రచనా 
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చతురతకున్కు సామెతలు చక్కల వాడుటకును ప్రయోగ విశేవనులు 
(పదర్శించుటకును చిన్నయసూరి (శ్రద్ధ తీసికొనెను._ రసానుగుణములగు 

వృత్తులు, పా(త్రోచితములగు పధములు నీతిచం(దికయం జే పరికింప వల 
యును, సూరి సూ(తాంధ్ర వ్యాకరణము - ఆంధ ఛాతుమాలయు 

నాంధ సాహిత్యపరివత్తు (ప్రకటించినది. 
ప్రతడు సంస్కృ తాం(ధములలో. జక్కనిరీతిగల కవిత సంతరించెను. 

పచ్చపన్భప యశోమండనము చరాడు(డు, 

“౫౫నంబట్టు రస్మపపూర్ణ విలనత్కందంబుల న్నీతీ య 
(భగసాలంబుగతి౯ సితచ్చదముల౯ భాసిల్లి మేరు క్రియళా 

జగజావోంూద సుపర్ణ భాన్యరముగా జానొంది పచ్చా ఎనీ 

ఫగససణంబు ల్లణుతించుకోశ మీది యిచ్చ న్నచ్చుగానించెడిళ౯, 

గుణన్య బాధికొం వృద్ధిం కృతవాన్ పాణిని, పురా 

అబాధితగుణాం వృద్ధిమకరో త్పచ్చప్మప్రభు ౫ 
సంస్కృ తొం(ధకవితలు రెండును భారాళగలతీనుండి పండిత వాడ 

యముల నాక రించుచున్న విం 

చిన్నయసూరి వ్యాక రృయేకాదు, కావ్యకర్శకూడను, భాషా 
(జోకాదు, సంగీతక' శానిజ్ఞ(డు కరూడను, సరస్వత్యుపానకుంే కాదు, 

హాయగ్రీవోపాసకుండం కూడను, నుస్థిరయళ సృంపాదకుంే కాదు, 
“నుజనరంజనీపతికా” సంపాదకుడు కూడను, 

నూరి కంఠధ్వని జాల (శావ్యముగా నుంజెడీదంట. ఆయన 

సంగీతము భొంతచేర్చిను. నూరి *“నుజనరంజని యను మాసప(త్రిక 
కొన్ని యేండ్లు వెలువరించినట్లు "తెలియును, అందుం బట్టపరీ క్రూర్జులకు 
నిద్వాంనులకుం గలుగు భాపూసంేవాములకుం జక్కని ,సమాధాన 
నులు (ప్రచురింపంబడుచుంటెడివంట. “ఇదివరలో. జిన్న యసూరి ము(దిం 
వీంచుచు వచ్చిన నుజనరంజనీ యను సటత్రికయందు పె నుదవారించిన 

శి 
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మూడు (గంథనులును భ్యునూర్తిరచించి నని (వాసీయున్న ది” 

(అము దితగంథ చింతామణి. 1886 మ్మీబనరి) ఈ|వాతను జూదిన 

“సుజనరంజని నూరి నడపీనటులు సువీశదము, 

నూరి కవితానిపుణుండు, వదనరచనా నూూర్గదర్శకుడు,. సంఘు 

సంస్కారపరుండు, భాపూపోనకుండు. ఇతడు (పొదీరుల యదుగుజాడ 

లలో నడచిను, ఇతనికి నస్నయ చెప్పినది వేదము. ఇతనికడ ఇాస్త్రాది 

(గంథములతో నిండిన భాండాగార ముంజెడిదని ప్రసిద్ధి. 

(బ్రొనుదోర (ఫోత్సాహాము - లక్షీ స్టనరసింస(శేస్టీ "హెచ్చరిక, 

నూరిభాషా సేవకుం 'జేయూంత నిచ్చినవి. సూరి నురణించినను నాతని 

కీర్రిజ్యోరి బాలవ్యాకరణ సీతిచంద్రిశాస్నేహనున నధునాత నాంధ 
భాపూభవననములో "బేసీస్యనూనముగ చెలుగుచునే యున్నది, 



మంలిపెగడ సూర్యపకాళ కవీ 
తళ య 

1808 - 1878 

అటు పేలనియోసి (బావ్నాణుండు, హరితననో తుండు, ఆపస్తంబ 

నూత్రు(డు. తల్లి : నీఠమ్ము. తండ్రి  శరభరాజూ మాత్యుండు. జన్మ 
పోసము  పీశాప్రురము దగ్శణినున్న తిమ్మూపుర ము, జననము : 

(శ్రీ. శ, 1808 విభభనంవత్సరము. నిర్యాణము ! 1878 సం॥రం "మే 11 
తేది, శ్రీమఖసంవత్సర జై కాఖశుద్ధచళుర్షశి భాను బానరము, (గ్రంథ 

ములు: ౧. నీశారాముచరి త్రము (అజాళ్వాసనముల కావ్యము 1551-52) 

౨. కృష్ణార్టునచరి.త్రమా (ద్వ్యర్థి శాన్యము - 1868) 3. ఫీనులింగ శత 

కను (1869. ) 

సూర్య(ప్రకాశకవి శ్రీ, కృష్ణభూ పొలునాస్థానమునం బండితకవి, కృష్ణ 

భూపాలుండు “మాడుగులో సంస్థాన వ్రభవు. ఈ(ప్రభువు స్వయముగా 

జదువుకొనిన పండితుండు. ఈయన 1818 లో నుదయించి 1870 లో 

నస్తమించిను 1885 లో సంస్థానాధిపత్యము వహించి నలువదివత్సర 

ములు రాజ్యమేలెను. అల్లం రాజుసుబ్రవ్మూణ్యక వివరుం డీయన స్తై “కృష్ణ 

భూపతిలలొమశతకము” రచించెను.  శిష్టు కృన్ణమూర్తిశా(స్ర్రీ యి 

(పభువుజే సంభావితుండయ్యను. బులుసు పాపయ్య శాస్త్రీ, ఇం[దకంటిే 

గోపాలశా స్రీ మున్నగు విద్వత్సత్తము లీయు త్రమభూాపాలుని దర్శించి 

సంతోవి.ంచుచుండెడివారు. సాహిత్యముకలిగి సమర్థుం కో నప్రభోని 

యాసానముననుండి గొరవింపంబడుట కవికి మహో భాగ్యము, అట్టి యదృ 

ప్టము పట్టుట యెక్కడనోకాని కన్ఫట్టడు. సూర్య(ప్రకాశకవి మంచి 

విద్యాంసుండు, చక్కొ.నికవి. ఇతండు కృష్ణభాసతి యోలగమున విద్య 

తృవిగా వెలెసను. (పభుదర్శనమునకు వచ్చుపండితులను గేరవించీ 

రాజసన్మానము గావింపించి పంపించుచుండెను, అశని సహృదయత 

(పశంసనీయముగదా | 
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ఈ కవి విద్యాగురువులు మూనవ్సరు, కందర్వ నీళారామశా స్త్రీ 

గారు బాల్యగురువులు, జేవులసర్లి తమ్మయసూరిగార్సు వాడపల్లి అనంత 
పద్భవాభాచార్యులు గాగును భాపాచార్యులు.  వీరిగడ నడ కునణో 

నుభయభావలం జక్క సంప్రజాయసిద్ధ ముగ న భ్యసిం చను, కవితా 

భార యితని కాజూనజమైన యలవాటులోనిది. శల్గినంగ వారును తండి 
వంగనాగును బండీతశవులు, 

ఈళని మేనమామ మంచిశవియఃట. నీతొగామచర్మిత లోని ౧ 
పద్యము చదువుండు. 

నీ, వనుహాత్సుని తాత యిాశ్వరాళాధన 
(వముదిత స్వాంతుందు బసస రొజు 

వగుణాధికంతం[డి హిముకైల క. లాన 

నురుచిరనత్కీ ర్తి జోగి రాజు 
వనుధీమణియన్న భాను రాత్శళజ్లాన 

పటుమనీషూఇళాలి బసవ రాజు 
చధన్యుసూనుం డ నేక బాంధవజన 

స్తుత్య సద్గుణ వార్థ జోగిరాజు 
అట్టి విస్సాాపగడ్ సత్కులాంబు రాశి 

సోము నుక విశ్వథారాభిరాను నాకు 

మీననమానుయు మానుమై మెలయునాని 

నధిసకృృత నఖ్యుం గామ కాజూఖ్యుం దలకు, 

ఈకఏ తండ్రి నిటు నులీం'జెను, 

క, (శ్రవినలఖ క్రి నుతింతును 

రవిసన్ని భతేజు శకరభోరాజ సమాఖ్యు౯ా 
కొనిళొమహా త్త § జతభా 

రవికని మజ్ఞానకు శరభరాజననూఖ్యుః. 



మంత్రీ(పెిగడ సూర్య(పకాశశవి 18 

నూర్య(ప్రకాశకవి ముూూండుకృతులు రచించెను. అందు మొదటిది 

సీశారామచరిత్రము. ఇందున్నవి యాజాళ్వాసములు, ఆంధ 
సాహి త్యపరివత్తు బాలకాండముగల (పథమాం శాసనము 1941 లో 
వెలువరించినది. -ఈశృతి కృృవ్ణ భూపతి యాజ్ఞ శో లీ భీమలింగేశ్వర 

"బేవున కంకితము. పూర్యాంధ్ర కవుల నీకవి యభినుతించుచు నొకనీసము 
(నాసెను, అందు. గవి కాలకనుము సక్రమముగం బాటింపలేదు, 
నన్నయ తిక్కన్క (శ్రీనాథుడు, ఎజ్జను భాస్కరుండు, భీముడు పోతన, 
రంగనాథుడు రామభ(దు(డ్కు సోముడు - ఈకవి మెత్తుకొనిన కవుల 
వరుస యిది, నమకాొలికుండై నను పిండి(పోలి లత్ర్ఞుణక వి నితడు కొొలిజను, 

దీనికి. గారణ ముకటి యని తోంజడిసి, లవ. ణక వి ద్వ్యర్థి కావ్యము 

(వాసెను ఈయనకును ద్వ శిరి కావ్యము రచింప నప్పటేకీ తలంపు 

కలిగను. ఆ అ (కమముగ 1868 సం॥ లో “కృష్ణార్జునచరిత్రము' ౫ 

నూర్య(ప్రకాశకవి తన్యప్రభునిచే నిటు లనివీంచుొ నెను; 
చ. (వ్రవిములభ క్రి శంభుపదపంకజపూజన మాచరింపం౫ా 

నవిరళ కబ్దశాస్త్రుములయర్థను లొప్పలంజెప్ప నుల్ల స 

న్నవరసభాన కాన్యరచనాపటిమ న్నృృపకోటికి న్మవో 
కవులకు మెచ్చుగూర్చంగరయబకాళకఏ ! చతురుండ వెన్న లన్, 

ఈకవి శివభక్తుండనని తజుచు చెప్పుకొనియు 'సీతారామచరితేము! 
రచించి తేన యబై ( తాభినూన మావిహ్క_రిం చెను, 

ఇతడు sg “'కృష్ణాష్టనచరిత్ర మను రెండాశ్యానములు గల 
ద్వ కర్ణి కాన్యము (శ్రీ (శ్రీ విక్రమజేనవర్శ మహారాజుగారి టీకతో 1905 లో 
వెలువడినది, ఇందు పొరిజూాతొపవారణ విజయనీలా సార్థములు గలవు 

నేన కావ్య మైనను పీంగళి నూరన కవిత్యచ్భాయలలోనుండి కుంటి 
నడక లేకుండ నున్నది, శబ్దన్హేషకం'కు సర్ధశ్షేమ (వధానముగా (గ్రహింప? 
బడీనది, శబ్దశ్లేవలో రాకకు విధానము నా(క్రయిం'బెను, 
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గీ, సమయమెన్నక భీమ్మకజాత శేళి 
నిలయ సన్ని ధింజేరుట నలరువార్హ 

వినిన సత్యవిరక్షి దుర్భ్భ తియనుచు( 

జూల నిండింపకుండు నీ జగతి నన్ను. 

( ప్రథమాశ్వాసము ౧౦౦స) 

కృష్ణః సమయమెన్నక = ఆజారమును గణింపక, భీన్మకజూత శేలి 

నిలయ = రుక్టిణీ విలాసమందిరమును, సన్నిధి, జేరుట౯ = నుంచి 
నిధిని బొందుటయున్యు అఆలరుచార్రక = ఫుష్పవృ త్తొంతమును 

సత్య = సత్యభామ, వీరక్షిక = నిరాగముదేత, దుర్వ్యృత్తి 

యనుచుకో = దుర్యా ఖ్టపొరము క లవాదనుచు, 

ఆర్టు! నమయమిన్నక = శపథము గణింపక, అఫీవష్య = భయంకరుడు 

గాన్సి కజూత = యనముహత్రుడను ధర్శరాజుమొక్క., శీలినిలయ 

సన్ని ధి౯ = కీడాగ్భహూసమిాసమును, చేరుటను = జేరుటయనందగు, 
నార = వర్శనమును, సత్యనిర క్కి = శపథదము సత్మిశ్రమించిన 

చవొాయను,,, 24:9 

(శ్రీవిక మజేనవర్శగారి dy) 

ఈ కృష్ణార్జున చర్మితము 1908 లో బి, వ కును 1914 లో 

ఎమ్. వ కును బాశళ్యముగా 'జెన్నపుర విశ్వవిద్యాలయము వారు 

నిర్ణ యించియుండిరి, 

ఈ పండితుని సంస్కృతీ చాటున్చలు నుండు. “దాటుథాళరా 
చను క్కౌ-రసారము” న అల్లంరాజు సుబహ్ముణ్యకవి చేర్చి వ్యాఖ్యా 
నించి యున్నాడం, అనీ యివి; 

న్లో, చేతులే గోతులే బాలే శాకులే వానరుక్కు.లే 
రుచిం పశ్యామి నుళ్యా మే కొచాొనాం తవ మంజులా! 

ల్లో. కృష్ణభూపతి సంకాశం కృవ్ణభాపతి సన్నిభమ్ 
కృష్ణభూపతిసీకాశం కృష్ణ భూపతి సద్యశ।, 
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వో వికమేణార్జునముఖా। కృష్ణ్టభూ పాల కే పాళా; 

విక మేణార్డునముఖాః క్ల ఎ్రివ్హభూ పాల "లేల పిత] 

తెలిక్లో'కములోని పూర్వార్థము తెలుపగా (భ్రమింపంజేయును. 
రెండు మూడు శ్లోకములు మాడుగుల కృష్ణభూ పాలుని గుటీంచి 

(పళంసించుచు రచింపంబడినవిం 

సూర్య(వకాశకవి భీమలింగ శతక మునుండి "రెండురత్నములు ; 

క, కాయలు లేని మహీజము 

కోయిల లేసట్టి వనము గుడీ లేనివురం 

చాయత మోదము: జేయను 

శాయజసహార! భఛీమలింగ! కలువవిభంగా! 

క, జీతంబు లేని ఫొలువును 

దాతలు లేనట్టి వురము తమిలేని కవల్ 

ఖ్యాతిని జొందక యుండును. 

శారుకయుత! భీనులిం౫! కలునవిభంగా! 
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1816 - 1900 

జీయినాంటి. (వొహ్మాణుండం. శాండిన్యనగో[ తుండు, ఆపస్తంబ 

నూ కుండు, తండి! లక్షుణకా మీ. జన్మ ఫైన! శీళనకుణ్లు (అమా 

భురం శాలూ ౯) నివానము! బందరు, జననము 181601 ఆస్తృమయము 

1900 సం|| రచించిన తెలుంగు కోతులు: ౧. నుంజరీ మధుక రీయ నాటిక, 

ఆ ఉన్మత్త రాభుళము. 3, నయ, పదీపను. (వ్యిగసోం(ధీకరణిమ్యు 

౪ రథాంగ దూకేచు, (వదనము) - ఆము ద్రితేయులు! ౧. శాకుంఠలాంగ్రీ 

శరణము. ౨ జేడీచందోరము. 3. నుద్రారాశ నకు, రో ఊక్కర రాను 
చరితము. ౫ పరశురాను విజయము, (గద్యము) ముద్రిత సంస్కల్పక 

(గ్రంథములు, ౧, పమారోదయమరు, (చంపూ కాళ్యము ౨8 ఉలభ్లాన 

ములునూ[గ్రయే ముద్రికను) కి, భునవృత్తమా. (సంస్కకాం(థ్ర పద్య 

ములం) క. జేవీవిజయను, (చంపువ్ర్రు ర శృంగార నుభార్ణవరు, 

౫.ఊపనమూవళి = ఆము(ద్రిత సంక్కృలక్ళతులు: ౧, మృత్యుంజయవిజంక 
శాన్యముః ౨, ఫుమర్థ జీజధి కాఖ్యము. 9. కమనానంద భోణను ఈ, కాము 

చం(ద్రనిజయ వ్యారయొోోంగము. ౫ (తివురాసురవిజయపడినును. ఇఒ. ఉత్తర 

ఛామాంకణను,. క. ధీపొధము, (వ్యాకరణసంగ్రహనూ) ర. నుంజరీ 

జొరభను ఇక్యాదులు, 

“ఉత్సర్స్య లే మనుకు ఖోకి నమూన ఢధర్భా” ఆను నిశ్చయమున 

౧౯న కతొబ్దిళలో సంస్కృ తొంధ (గంథములు రచించి (క్రో శృదూర్గము 

తీసీనపండితకని రానుచందశా స్త్రీ. వీరిది పండితవంశము, ఈయన ఆను 

లావురను తోలూశాలోని శీళన 
యింట బాల్యము గడ"పెను, రామనుంతోపబేశను పొందెను ళిస్టు 
కృష్ణను క్తి శాస్తుొల వొరిసన్నిధి నలంకార (గంధములు చదివెకు, 

మంచి సాహిత్యము సంగ్రహించెను, అంకం గొంతకాలనునక్కు 

త్వం సొహిత్యవరోసి సాధుకవిశాధుర్యోసి క్ర నాగ్నిళా 

సిద్దా (స్మనజి ఇన్న సస్ట్రనపురీం విద్యాలయ వజూ కొ? 

(గామనున మూ కొనును 
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అధ్యాప్యార్యతమాయ వి త్తృీబవాులంద త్వా ప ఠార్థం వరం 

లేన స్యా తృవ సత్కళత్రవిభవ _స్తస్మా దిహైత త్కురు. 

అని మిత్రులు తానో మెచ్చరించిరంట. అనమయమున. జిరపరి చయు 

లగు శిహ్ల్షుకవిగారు రామచం దపురము రాజుగారికి “లత్రని నాస్థాన పండి 

తునిగా గొపపింపులి డని యు త్తరనము (వాసి యాయంగా నారు “బీళ 

మున శ్రమము సట్టుటశే నీకవిని రెండు నెలలకం కు సెక్కువపోషీంపళే 

మని'ెప్సిరంట. ఆమాట రామచంద్రళ శ్రీకి నచ్చలేదు. మదరాసు 

పోయి యేదో యుద్యోగము: సంపాదించుటకు నంగల్పించి (ప్రయాణము 

నాగిం చెను, (తోవలో మచిలీఒట్లణను న నాలవలసివచ్చి ఇంగువ "రావు 

సామి శా స్రీ 7 రయొద్ద మంత్రళా (స్త్ర మభ్యసిం'చెన. అప్పుడు వర్జిం 

అనై (త పరఒవ్మాళ' స్రీ పొండిత్యశ క్రి పరీక్షకు వా క్యార్థ ముచేయలగా 
' నందాయనను ధిక్కరించి 'పండ్హిచెడందీసికోని యింటికిం బోయెను, 

ఆయన స్వస్థబమ: నడనఒన్లి.  ఆయూరివారు రానుచంద్రళాస్ర్రి సామ 

ర్ధ్శ్రము పగీశ్చీ ౧చుటకు శతావధానము చేయుమనిడి,  మహాశవితాధార 

కలిగిన యాయస గది యొక లెక్కా?! ౧౦౭ పద్యములు తడ వుకొనకుండ 

నవధానమునుం. జెప్పెనంట, ఆ పద్యములు మాత్ర మనుపలబ్ధములు, 

(క్రమముగా ఇా్రిగారి పాండితీ కవితా (పతిభలు నుతికెక్కి నవి, 

బందరు నోబిలుపొఠ శాలలో నుదోోగము లభించినది. అక్కడ ౪౮౩ 

పత్సీరములు ఒనిబేసీరి దొరలు పీరినై ఫ్థీ.క తకు నిన్నెఅిపోయెడి వారు. 

ఇతం డబ్యరిని లె గ్ర సీయలే ను, ఉద్యోగించిన నలునదమూా౭జేండ్ల లో 

“ ఈతప్రూచేనితి” ఎని యధ్యత్షునిచే నాశ్షేవింపంబడ లేదు, కళాశాలా 

ధ్యత్షు" కు సీయనకు నొక శ్లో కార్ధిములో వ్యతి కీకాభి్యిపాయములు వచ్చి 

నవి. జాస్ట్రులుగ' రు ముక్ర్తకంఠపు:న మీయర్థణు పొరపా” టని త్రోసి 
వై చిర. తాత్కాలికముగా నధికారంకిం (నోభా వేశము కలిగినను శాస్త్రులు 

గారి యథార్థ నాదిత కాయన తబయొగ్గక శప్పీనదకామం 

3 
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వెనక శ్రీ వీకేశలింగణు. పంతులు కాగు జమ హీ (దవరమున 

అట్టు కాలేజీలోం 'జెలు౧పబండితులు ౩ నుండువపుడు గస్తూ* శివవంి ౧ 

శాస్ర గారిది సంస్కృృతిసండిన స్ట్ న ళా స్రీగాగు పరీక్ష 

"సెస్సగా (వాసిస వారికీ నూటికి నూటపం  మ+ార్కులు "వే యముచుండు 

వారట. (వ్రీన్సిషాలు “ఇ జేముపాపి మనీ యడుగగా “అవిద్యార్టిఫుణ్య' 

మని నిరంకుళముగా సమూభధా '౦చుచుండు వారట. మన శారుచ (న 

ఇాస్త్రీగారి నై రంకుళ్య చూతీీగులోని బే, 

నూడభూవీ. వేంగటాచాగ్యాణ నగు మన శాస్త్రిగారి (వతిధ నెటు! ౫ 

దలంచి “శ్లో, చింతకా.చు క లేశాయ బీరగాయ తమూాగి"కీ, ఉచ్చింత శాయ 

వాక్కాయ సాధశాయ తశవూాుజిమి' అని యొగస్లోకనము (వెసి 

శి్ష్యున కిచ్చి రామచం[ద శాస్త్రీ మీన్ కర్ర మెట్టు జస్పునో కనుగొని 

రమ్మనెన(ట, అంతట శాస్తులుణగా గు గాని గ ర్ మూరెప్పాటరకీ ౫ భక 

రెండు గడ్డుక్లో కములు (వాసీ యాచాగ్యూలు ాడికీః బంపీ నిరు తృిగులను 

జేసి రని వదంతి. 

ఈయన సంస్కృ తాం ధమనులలో. జా! పతులు రచించెను, పం(జెం 

డవయేంటనే యుపజేశను పొందెను. “జేవంజయకముి, కుమూారోద 
యము” అను (గంథములు పీరి యుప జేశవిషయమును న్యూటీళరించును. 

1860 (పొంతమున కంజరీముధుకరీయ నాట! గూ నంభుటించిరి, ఈనాట 
శమునకు నుందు. దెబుంగున ఎలకూది బాలసరన్వతి విరచితముగు 

“రంగశాముది నాటక మున్నట్లు వినుకలి,  మంజరీనుధుగరీయ ములోని 
కథ కల్పితను, ఇది రంగమున కసనుకూబము, ఇందలి క విత్యచు 
కథినము, నుచ్చున ర్ధ్ాగ్ల పద్యము శురారుడు; 

మ, పికదస్టామ కిసాల దంతిపటియ త్సీనస్ఫుర క్పౌరభ 
(పకటో భార రజోగుళుచ్చ కుచ భార (వహ సంజూతఖో 
నగ రోమోద్లను సాం[దమ్మద కలని ర్ఞ్యాదన్యనగ్రీన, యూ 

సకల(ల్రీవని యామనిం గదిసి హృష్ఞ క్రీడల౯ నల్ఫెడిళ౯, 
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రామచందశా (స్త్రీ శారు వేణీసంహోర ము(దారాశ్షస శాకుంత 

లము లనువదించిరి, సంస్కృ తొం(ధక వితలు శెంటను ఏరిచేయి 

యారితేజినడి, మేఘనందేశము తరునాతికథను “ఖునవృత్తము 
అసస గీ ర్యాణ కాన్యముగ రచించి. దీనికి. దెలుంసనేత (శీ మల్లాది 

అచ్యుత గామశా(న్ర్రీగారు చేసిరి. యతశ్షుసందేశ శవణాన బ్రతక 

మేఘుని వృత్తాంతము తెలుఫున దగుట దీనిని “'ఘనన్ఫ త్త మని 

సేరుకోనిరి, అందలి ధోరణికి నాళిడాసు నొరవడి, 

వో ఇత్యుక్తోసా సపది లద నేం దీనాత్శనాలం 

శ్రుత్యా కొవుం సరనహృడయ ప్రాగ్రణీత్యాత్పవ్యాష్ట పః 

లోకీ దీనానన మగుపమం ఫుణ్య నూ దత్తనవ 

నంత; (వోచు స్తదిహ పావుయాతో వణీయస్సఖా మే 
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1816 - 1873 
అబు వేల నియోగి. కృస్పయనాళ్ళాఖీ యుడు. అసస్ట ఒ మ్యూరుండు, 
కాళ్యపనగో్యత్రుండు. జన్మ స్థానము తెనాలి, గల్లి జనమ. ఈ, డ్రి 
కన కొ(దిళా కా జననము 1816 - భాగృ కంవర్సేగ వం ఒప? 
చతుర శీ. నిర్యాణము 1873 (భీము నంవర్సగ (శు. పబుళ్ 
తృతీయ. (గైంథములు: ౧. అంధ మేభుఃంజీశయు. ౨. కేకల 
యా(తోచరిక్రము. 35. అజచకిత్రము. (ఆలభ్యవజు థము 2919 సడి) 
రో, వెన్న ప్రురీవిలానము ((హౌఢ(ప్రబంభము, 1920 మ, 2) 24 శీను 
జల క్రీణావిలాసననాటకోము. ఇ, నృృనీంపానవ్యాస నానావలి 1.) 
౭. పుండ్రకళొనిధి. (నం) శ అంధ్ర నీస్దాంతశముది, fr, భరత ళా క్ర 
సర్వస్వము. ౧0౦, సంగీత సారస హాము, (ఆను1డి.) 

ముాండుశ తొబ్బులమండీ పీగిది పంజీగవంళము. ఈసృృసింపహా ఏదంత్క ప్ 
(వవీతొా నువుుండు మాధనకోని ఈయన వా సిభోరగీము ఆ థాక?-త్భ 
కముగ సనువదించి “అభిననిభారతము” అని నీరు సిళ్డన్ను. త మి(శ 
కావ్యమునం బన్తుత మాదిపంచగ మ'మా్యశమ: మిగిల్యున షి 
తక్కుంయలపర్వ నములు తాడి రగామమున? దగులంబడిసట్లు చెప్పునురు, 
తెనాలి గోవర్గనస్యామి కో వెలమయెకటలోల గరుడవిగవాము మాధవగవి 
శిల్పక భాకుశలతకు. దారాల. ఈయన ఫతులు సృృనింవా ఖా్ర్రి 

గారు, పీరు వేదవిదులు, గప్పవై యాకరణులు. గ నశ్యాగ జాని ఖాన 
ఏరికి. గుమారులు. పీకే మనప్రస్తుతకవివరుని జనకులు, క్ సక జాని 
గారు సకలశాస్త్ర (పవీణులు, (శ్రీ మ(లాజు గుండొశాయందుణారి 
సంస్టానపండితులు, గుండా రాయండుగాగు నాయ చీకు మూసీ పు 
జమిాందారులలో నొకరు, (శ్రీ వేటూరి (వభాకర శాస్త్రి గాడు ఏరినిగూర్చి 
యాకథ ముచ్చటించిరి; 

“బఒకపూడు. వాసిరెద్దె వేంకటా ద్రినాయండును, నర్వ్పారావ్సు ఓట 
మ(లాజు గుండా రాయండును, నూూజపీటి అప్ఫారావ్ర+, చల్లపల్లి అంకి 
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నీ(డును గూడి యిస్టాగోవ్టీ సల్పుకొను సందర్భమున హాస్య చతురుడు 

గుండారాయం౭డు మనజీవిశములు కోడచినత ర్వాత లోకము మనల నెటు 

(పళంసించునో తలంచి చూచుకొందమా? అనె?౦ట. అందటు నంగీకరించి 
రట, నూజవీటి అప్పారాయండు చనిపోయెనా బై రాగులందటుకు బల 

వించదరు. "తాను చనిపోయితి ౮ 'వేశ్యలందలు పలవించెదరు, వే.కటాది 

నాయ(డుచనిపోమెనా అందణు లోయని దఃఖం చెదరు. అంకీఏండు 

చనివోయెనా అందటు ఆహో యని సంశోషీం చిదరుల” 

ఈగుండా రాయని యాస్తానమున నుండి పాండిణ్యశక్రిచే నీ సనకాది 
శాస్తి గారు స్థిర చైంనభూవిం నార్జించి నుఖం చెరు, సృృసింహవిద్వత్కంవి తల్లి 

కూడ విదువీ. అమెపేరు జానకమ్మ. చదల సాక సుబ్బయా మాత్యుని 

కొమార. ఈ పద్యము లావెయే ెప్సినదంట; 
“మతుకుమల్లియిబ్లు మహీ విద్య వెదచల్లు . 

పరబుణీం(దులకును (బక్క..ముల్లు 

ఎజీల్ మెం లేని నలపించే వాటిల్లుం 

గాన వారియిల్లు ఘనత? జెందె” 

అతి చమత్కృతి గలిగిన మతుకుమన్లి 

వారు ఫు గొల్సిన కాగణమున 

వసుధలోపల మంచెళ్ళీవా*యిల్లు 

శారదా జేవీ నాటకశొాల యం(డ్రు 

వాసు బేవుని కవితొవిలాస మచట 

ములక బంగరు గ జ్జెల (మోంత ఇదే! 

మనగవివరునితమ్ముు-డు కృన్ల శాస్తి. ఆయన తస యన్న గారి “అజ చరి 

(తము లో నక్కుడక్క.డ నా శ్వా సొంతీపద్య ములు పోయినవి మరల 

(బోెసికు, అతండుకూడం జక్క. నికవతొాభధార కలవాండు. 

మననృసింహవిద్వత్క.వి పూగ్వులను మించిన పండితుడు అజచగిత 

మను (పొఢ(పబంధ మితని కృతులలో  నుతికెక్కి-నది, ఇందలిశై లి 

సనుచరిత్రకు సవాపాఠి, తెలుయుకలెట సంస్కృడపులాలు పఏీజకవీత్లో 



లీ అంధ్ర రచయితీణు 

హాచ్చు, భావములు మవోళోన్న తములు, భాస నిగ్గుష్టము, త భద 

మిన్ని టికి నాదర్శ మైన గి, 

నీ సఘునఘన ,శ్రీసముత్కుట జటావరగజా 
(కమయు కృ) ౧యామయర గ ష్ీణీ 

నానాస(రన్యంజన (వ తాపానూగ 

శబ్బనమువోకేకు'శొ స్త్ర వ్, 

భూరినుణవనిజేవ ఫంక్ నిశ్నిసం 
బంధన త్తర్క 'విభాజి” శన 

సరససా ఎంకి యాజ్ఞల నువర సడగోగు 
డె గ్ 
సంగీగసాహీతీ స్తం భరాఢ N 

గీ. శీ (పైనద్లతి ము-ఖరభాట్ట సభాక 

రీయవుగజీరయుగ రవుణీయ చరణ 
జలజనిత్య (ప్రగల్భ వెవాల వాణీ 

నిలుచుయాగాత | మదీయాస్య జల గమవాము స, 

ఈ అజచరిగ్రకే “ఇండునుతీపిణయ' మని మాజుజేరు.. ఇంగు 
_న్నవి యాజాశ్యానపు లు. అద్యంళ మొక్క రీతిని కనిక మబోపొఢ 
ముగా నడ చినది, నసుచరితాదుబ ఛాయలు సిక్కు లున్నను గని 

(పతిభావ్యుత్సత్తులు నానిని కప్పిపుచ్చినని. ఈశాన్నురు? మంగ భాంతము, 
క, పాణ్యిగవాణ మొనర్చిరి 

యేణాకీయు వరుడు సా ల్సి 1 మేక స్వీద్య 
'శ్సాణీళ్లథ భావము స్సుర 
మాణ(హ్రీకై తీవమున మాటువతుచుచుకా. (8-౫53) 

ఈక వి శ్రీమన్నాల్యశై లన్ఫపింహభ కుడు. 
గ్రంథాంతేగద్భ మరయునదిః-- 

“శుదున్నాల్య నుల నృసీంహా వర(పసాద సమా 

సొడిత నకల శా్తు నంవిదుపస్కృత సంస్కృ 
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'తొాం(ధ సాహీతీ ఫురస్కృృత సరసన సారస్వత 

చతు వాస్టోరణి. ..... ననున 
ఈగ ఫలి యాన్ఫసింహ స్వామికే యంకితీషు:. 

ఈక ఏ ంవాుని యిశిగకృతులలో “చెన్న హరీవిలాసి ముకటి చెప్పు 
కొొనందగిసడి. ఇది (శీ రాజా బొమ్మ దేవర నాగన్న నాయండు జసూాం 
ఢాగు వాది యాబ్లవే రచియింసయబడి వన ఫో. ఈయన గ అస్తా గుండ లము 
లోని ోతోేట్టశల్లూగు” నస్టానాధిపతి, ఆసంస్థానమ:ని నీన్ఫసింహకవి 
పండితుంయుగను, బరీ శ్వా ధిశాగిళను నుండెను. సంస్తాష పభునవువలన మన 
కన్ నుహాసన్మానము" నందు చుండెను. కొంటు. తిరగినపండితులు 
షరి న్ పుంలకు వచ్చినప్పూడు వీ-చీపరిశ్రాధి కారులు, గర్క్మాదిశొ (స్త్ర 
పండితులు (శ్రీ (ప్రభల సుందరరావు ఇా స్త్రీ (పభృతులను ఏరు శాస్త్ర 
వాదమున నోడించిరని యందురు. భీ జగద్దును శంక రాచాగ్యుల వారి పీథ్ర 
విద్యాంనులసమయిమున( జై వారికిని మన ఇా(స్ర్రీగారికిని దర్క.'ళాప్ర్రీయ 
వేద మిరువదయొక్క గినము జరిగి నద -ట, అప్పుడు వీగవిజయమను నెటింి 

వీఠాబాగ్యు లీపండితు జీనుణుపై నూశేయించిరంట. దై (కాదై (త 
పిశిస్టాద్రై ౧తములలో ఏ3 ఎాద(సానిణనై మగణ్యము. న్వసింవళో 
పాసకం డగుటలే నీయనయెకుట వాడయుచేసి ఇగ్గిన వారు లేరని నచిం, 
తురు. ఫర క న (* తీఫలింపని జా్యస్త్రుము లీకు. కిళలేచు. ఇందులకు 

వారి గంథగులే సాకు ఈయన ముప్పు గొ యెంను నచ్చు నలక వ్తు 

రం తే వాసియై పట్బా(స్త్రుముము లో(తులును;ట్ల వ్య్ఞాసంగించెను, 
అప్పుడు నా క్యార్థ ములకు (గంథరచనకుం గడ గెను, లోకము రాక ద కం 
సంస్థా నపండితుండుగా నుండెంగాని (పభువునకు లొంగియుండ లేదు. 

సో సంస్థాన పభువు నాగయ్యనాయండుగాగతో నీకని జెన్న ఫారము వెల్లి 
నపు జడాపట్లనవి" సను .లు (పబంధరూపముగ సర్గ ఉన్తుండని యదు 

నీ" ఇన్ని ఫ,రీవిలాసము”' రచించిరంట. అడి 1860 (పొంతను. నాటి 
మద గానులోని షెళీపనములన్ని యు నింగూం గన్ను లకు? ౫ కన ము నర్షిం? 6 
బడినవ. పీథులు, మేడలు, సముుదము రలు పొటోగాఫ్స, అచ్చు 
కూటములు ఆసుపత్రులు, మ్యూజియము, _లైటువాస్సు హార్బగు 
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వువ్వులయంగడీ మున్నగు నన్నో (వగరణము బిందు గలవు, ఇాన్గము 

గదంపదొంతుకము., కవిలోకగఖత కిది యదు. ఆ కాలమున నిశా గ్ 
ఖీ గ్ ణీ ద్ద re జ. జట 

యూహా లూహించిన కృతిక ర్వను నేంటిచాగ(తకు లు (వళంనింపల దిగి 

యున్న ది. ఇందలిపద్యము లన్నియు గొప్పు, అచ్చటచ్చటివి మచ్చా. 

మ, ఎరణాయూరును ౫ తీ వాక యడ మారీ రెన్నె భుంబూగు మే 
ల్సి రునట్టూూరును గాయ చేట త్నిల్లి శీలి As కు! 

టరళుం వాక ఒరంగికొొండ ముర కృృిస్థాూం'వేటయ కొలోనుగా? 

బురిచుట్లుక ఓలసీల్లునాటుధురగు ల్ భూతింద జీ గాక ఎ: 

గీ, సరకు నింపను డింపను సారెనాో 
దరులయొద్దకు డరయొద కరుగుబడ ఏ 

లోడలకు మేడలకు మైతినొనగ ఇహార్చ 

నిటు నటు చొంచుబారుల నినసీ విలయు. 

మ, అల మో గ్నేను సరంగి బొంబయియు బగ్కానీమ్చుపెగోన బం 

గళ కోరంగియు నాడిగాలాలుగు (బఖ్యాతంపుకోస్తాల నొ 
వలరాక ల్నగరీజనంబులకు కేసల్ టెబ్బు రంజిల్లు ను 

¢ ఇ ఇ ‘3 ge నీక్ష్ద నివిష్ట శీథస పటు న్రంభాగ॥ వేబచ్చటల్ , 

సీ తమ నివారించు వాక్సతి పుట్టినయిలు ను 

తుకు మలి కులముణగలి ॥ తదస్య ణు గ 
'యోాదితు వేంగళార్యాదులు మాల్య శె 

ల నృసింహ కరుణోపలబు వర చ 
తు పనీ విద్యావిములు భవ్చ వీతాను 

నుండు మాధ వక వీందో తృషు: డఖి 
నవభారతాది నానాగ్రంథక ర నీ 

తాత నృసింహ విడ ద్వరుండు 
గీ, కబ్దళాన్ర్ర (తయో ఏీచక£ణుడు నీదు 

జనకుం _డైనట్టి కనికా దిశా, స్రీ ళర్వు? 
డఖిల శాస్త్రార్హ వేది సీ వద్భుత (ఎ 
సీద్ధసారస్వతుండవు నృసింపాశా స్రీ ! 

ees) 



వారణాసి వేంక శుక పరక వి 

1820 
కలనాంటి 2 దిశ యాన్మూణుండు, అప సంబ సూతుడు. విళ్వా 

మికనో| గుండు, తల్లి: అచ్చమాంబ. రండి! శామయార్యు డు, గోదావరీ 
నుండలములోని సీకి శాపుర (సొంతమునలల “(క్రొ త్రయినుకొపల్లి ? 
యిీకని శివాసనుని చెప్పుదురు. 1650 (పోొంతమున (గంభర చన గావించి 
నటులు తెలియుచున్నది. జననము 1920 (సొంతము, రచించిన 
(ంథముః రాముచం(ద్రో పొఖ్యానము (అతా ళ్వాసముల శాళ్యము 1911 
ము[ద్రితము.) 

రామాయణములోని కథను సంశ్లే వీంచి యాజునాండముబకు నాజు 
కశ్యాసనములు శ “రామచంద్రో పాఖ్యాని మను జేర గద్య పద్మాళ్శక 
మగుశావ్యము రచించిన యీవారణాసి 'వేంక కేళ్వరక వి సంస్కృ తొంధ 
నులలోం జక్క ని వేశముకభిగ శివారాధకుండ్రైన పండితుండు, ఈ(గంథ 
మునకు శ) పురాణపండ మల్ల య్య 9 స్ర్రీగారు నీధ్రిక (వాయుచు 

శ వేంకటీళ్యరకవి నివాసము వీథి కాఫురపరినసరమున వెలసిన (కొ త్త యినుక 
ప్ల్స్ యగ చు, మారను యితండు 1850 (పాంతీనుం దీ గంథరచన జేసి 
యుండుననియుం దత్రత్యులనలన విన్నది విన్నను వతిచిరి. కూచిమంచి 
కిమ్ముకవి వలెనే యిత్ండును శివభక్తు (డై యీక్కృతి * శ్రీ, వీళాఖ్యపురీ 
మహేశ్వరుల” డగు కుక్కుకేశ్యరున కంకిశము గావించెను. రామో 
పాఖ్యానము రచించి యిశళ్వరున కిడుటలో నితని యడై సీత మతాభి 
నానము వెన్లి విరిసినది. సంస్కృత నీనములో సీ కవి గానించిన 
కుక్కు. కుశ స్తవము వినుండు,. 

నీ. (శ్రీమ ద్యచోనూనినీ మవాశ్చ(కాణి 
నాకతోశీభ విభాకులాని 

దుగ్ధ వ 'థోధి సమ్యద్ధామయూధాని 
పుండరీక (పఫామండలాని 

4 
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బృందార కాసగా మంధ భో బృందాని 

శలొన శైల రుగ్టాలకాని 

మహనీయ సురమహీశువా దీ క్తిజూతొని 
నిప్పు) కుభి చృవో,సపటలాని 

వ్యాళనాయక గుచి చ॥ వాళకొని 
శ బు వ్న్చార నో భాగ దంబళొని 

ఏ విజి తొ సరే3రే గవయశాొంసి 

మూర యుద భల! కుర్క్కుటొా శారలింగ! 

వగద్ (గంథాంతగద్య ఎన “ది శ్రీను తుక్కు. కు శాను గహ 

(ప్రభూతకవిత్వ విశ్యామిత గోత్ర పవ్మిశ వారణాసివంశ పారా వార శ్లైరవ 
మిత్ర విద్వన్ను తచగిత్ర కామ మూర్య పుత్ర సుకవి జనవిధేయ శ్రీ, వేం 
"ఓేశ్వర నామధేయ (ప్రణీఠంటైన, , , ...” యనియున్న దిగాని, కృ త్యాది 
పద్యములో నీగంథని ర్యా *మునకు: దనసోదరులై న లశక్ర్రీపతి, జోగన్న 
యనువారలు తోడ్రైరని కలదు. ఆపద్య మిది; 
CAP (వ్రీతింబుట్టితి మవ్వధూవగులకున్ (శీ వెంక కుండ జే 

జీతద్ (గంథనిబంధనంబునకు నాకెం లేనియుం దోడుగా 

జేతస్ఫూర్తి రచించి పొల్చెసంగు లక్షీ శ్రవత్యభిఖ్యుండు వి 
ఖ్యాత (ప్రజ్ఞుండు జోగనావ్యాయు(డు సార్యన్తాఘ్యసంకీలతన్ ॥ 

(గ్రంథవీఠికా కారులు మల్లయ్య శా ్ర్రిగా రీనివయము గుజుతించి 
యిటులు (వాయుచున్నారు, 

“...ఇట్లున్నను నీగామయున నున్న వారొళరు బీరు తనుకు సన్ని హిక 
బంధువు లనియు, ఏరిమువ్వుర నెజు/గుదు మనియు, 'టేంక ఓేశ్వరళవి 
దీనిని రచింపనారంభించి మిక్కిలి ఫభొలంది భాగమును రచియించి యేకార 
అముబేశనో మాని తరువాతః గొలండిదినములలో న్భుతింజెంచె ననియుం, 
బిమ్మట లశ్రీ్యీపతియే దీనిని సొంతము జేసి యన్నయందలిభ శీచే నాయన 
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జేసినళ్లే (పచురించెననియుం బెవ్పీరి, ఏరు రచించిన యితర (గంథము లేవియు 

లేమింజేసియు శైలి యన్ని భాగముల సదృశ మగుటంజేసీయు నింేది 

యెవరు రచించిరో "తెలియుట దుస్పాధము,.,..=” 

వది, యెకైన నీ(గంథ మొక్క కేతీరున ధారాళమైన కవిత్వముతో 

రాజిల్లి నదనుట వాస్తవము. 'వేంక కేశ్యరకవి వీతామవాుండు * ...... 

అజ సాంభోరుహోప్తాను కం పాసంపొ ప్త సమ స్త న! విలసద్భాపూ కస్ 

త్వాది, విద్యాసంపాదితరత్న "హాము వసనశ్రూరామ భూపానుఖ, (శ్రీ 

సత్కారుండు” అయిన జేంక టేశ్యరక ఏ యని (గంథనములో+ జెప్పికో నెను, 

ఇతని తండ్రీ “రాజాధిరాజ సభాంత రార్యలోక సంశ్లాఘ్య సకల కొలొ 

కలాపనిధి యంట, ఆయన పేరు కొమకవిరాజు, తండ్రికడనే మన వేం 

"టశ్య్వరకవి చదువులు సమస్తము చదివెనంట. ఇతని పిళ్ళ సోద రుండుకూడ 

నుభయభాపాకవిత్వ విశారదుడనియు,  రాజూను[గహ పాత్రుండనియు 

(గంభఖాదినున్న దెం మీనమామయు గొప్పభక్తుంయు నీతి కాస్త వే త్తగం 

జెస్పంబడెను, ఈరీతిని దం(డ్రియుం, బిసతండ్రియు౮ వితెమహుుందు, 

మూతులుండు (పఖ్యాతు 'లైనటులున్కు మహారాజ సత్కారము లంది 

నటులును వేంక కేశ్వరకవి కృత్యిపారంభపద్యములో భఘననుగన్తుతించు 

భొనిను గాని వారి వారి (గంథములుగాన్మి నారినిగుజించిన కథలుగాని 

కసంబడవు, వినంబడవును. 

అ రానుచం(దో పొఖ్యానము నందలి కవితే యందచందములు కలిగి 

ఛా రావినయమునం బూర్వకావ్యములతీరు నృరింపం జేయుచున్న ది, 

ఎత్తుక పోయె, చేతును మున్నగు (పయాగముణలు కోన్ని వ్యాకరణను 

ననుసరించనివిక లవు. మొత్తముమిోంద (చాశా పాకము నడుమ నడుమ 

నాగికేళ పాకముగ౫ గవితసాగీనది. మచ్చుపద్యములు; 

చ. ఒక సలుగాకి కాకి యమి* న్స మొప్ప ధ రాకుమారికం 

జికముక నొందంజేయ రఘుశీఖరుః జారసి దాని కాత్హలో 
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బృందారకాపగా మంబ భా బృంజాని 

ఆలాస శైల కుక్జాలకాని 

మహనీయ సురముహీగువా దీ న్రీజా తాని 

నిప్పు) శుభ చృకో,నపటలాని 

వ్యాభనాయక గుచి చక వాళశొని 

శు వ్న్చార నోభాః దంబళకాని 

ఏ విజిత నారేకెలీ తవయశాొంసి 

మూర మద్ భం ౫! కుక్కుటా కారలింగ! 

వతద్ (గంథాంతగద్య స * ఇధి శ్రీను తుక్కు. కు శాన్ముగవా 
(ప్రభూతకవిత్వ విశ్వామిత గోత్ర పవ్మిక వారణాసిసంశపారా వార (కై రవ 
మిశ్ర విద్యన్ను తచగిత్ర కామ బార్య వుత్ర నుకవి జనవిఖేయ (శ్రీ వేళ 
"టళ్వ్ళర నామథేయ ప్రణీకంబైన,,, ,..” యనియున్న దిగని, కృ కాది 
పద్యములో సీ గ్రంథనిర్మా *మునకు దనసోదరులై న లక్షీ )పలి, జోగన్న 
యనువారలు తోడ్రైరని కలదు. ఆపద్య మిది 
శా, ్రీతింబుట్టితి మవ్వభూనగులకున్ (శ్రీ, చెంకకేళుండ చే 

నేతద్ (గంథనిబంధనంబునకు నాకెం లేసియుం దోడు”గా: 

జేతస్ఫూ త్తి రచించి పొత్చెనంగు లక్షీ ఆ్రవళ్యభిఖ్యుండు వి 
ఖ్యాత ప్రజ్ఞు(డు జోగనాహ్యయు(డు నార్యశ్లాభ్యునంశీలతన్ కి 

(గ్రంథవీఠికాకారులు. మల్ల య్యశా(న్రీణా రీవిషవయము గుజుతించి 
యిటులు (వాయుచున్నారు, 

“.. .ఇట్లున్న ను నీ గామకున నున్న వారోళరు వీరు తమకు సన్ని పిత 
బంధువు లనియు, వీరినుశ్ర్యుర నొెటుంగుదు మనియు, జేంళచేశళ్వర॥ వి 
దీనిని రచింపనారంభించి మిక్కిలి కొలందిాగమును రచియించి యేళార 
ణముబేతసో మాని తరువాత 'గొలంటిదినములలో నృుతింజెం'బెననియుం, 
బిమ్మట లక్షీపతియే దీనిని సొంతము జేసి యన్నయందలిభ కీచే నాయన 
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వేసిన ళ్లు (పచురించెననియుం జెప్పీరి. వీరు రచించిన యితర! గంథ ము లేవియు 
లేమింజేసియు, “శైలి యన్ని భాగముల సద్భశ మగుటంజేసియు నిందేది 

యెవరు రచించిరో తెలియుట దుస్పాధము......” 

వది, యెళకైన నీ(గంథ మొక్కా శుతీరున ధారాళమైన wand 

'రాజిల్లి నదనుట వాస్తవము, 'వేంక "టేళ్యరక వి పితానువహుుడు “4... 

అజ(సాంభోరుహోప్తాను కం పాసంపొప్త సమస్త జేశ స; కోని 

త్యాది, విద్యాసంపాదితరత్న ౫ హేమ వసనశ్ష్వ్యూరామ భూపషూముఖి శ) 

సత్కారుండు” అయిన వేంక కేశ్వరకవి యని గ్రంథములో? జెప్పికొ నెను, 

ఇతని తండి “రాజాధిరాజ సభాంత రార్యలోక సంన్తాఘ్య సకల రోలొ 

లాబసిధి” యంట. ఆయన పేరు కామకవిరాజు, తం, డికడచే మన వేంక 

"ఉశ్వరకవి చదువులు సమస్తము చదివెనంట. ఇతని పిసృసోద రుండుకూడ 

నభ యభాపూకవిత్య విశారదుండనియు, రాజూనుగహ పొత్రుండనియు 

(గంథాదినున్న ది మీనమానుయు గొప్పభక్తుంయు నీతి శాస్త్రువే త్తగం 

ఇెస్పంబడెనుం ఈరీతిని దం(్రీయుం, బినతండ్రియుం వితామహుుండు, 

మూతులుండు (ప్రఖ్యాతు 'లెనటులున్కు మహారాజ నత్కారను లంది 

నటులును వేంక"టేళశ్వరకవి కృతిప్రారంభపద్యములో భనముగస్తుతించు 

భొనును గాని వారి నారి (గంథములుగాన్సి వారినిగుజించిన కథలుగాని 

కనబడవు, వినంబడవును, 

ఈ రామచం(ద్రో పాఖ్యానము నందలి కవిత యందచందములు కలిగి 

భా రాపిషయనున( బూర్వ్యశాన్యములతీరు న్నరింపం జేయుచున్న ది, 

ఎత్తుకపోయె చేతును మున్నగు (ప్రయోగములు కొన్ని వ్యాకరణము 

ననుసరించనివికలవు, మొత్తముమిాంద (చాొథా పాకము, నడుము సడుమ 

నాగికీళ పాకముగ గవిశసాగినది. మచ్చుపద్యములు; 

చ. ఒక సలుగాకి కాకి యనుగోన్మద మొప్ప ధ రాకుమూరికం 

జికముక నొందంజేయ రఘుేఖరుం డారసి దాని కాత్శలో 
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నకనక నొంది (క్రన్ననః దృణం బొక చేయ మస్య్మస్క్రన గరం 

బోకసరి బీరువోక నకలోర్వరః (ద్రివ్సీసం గాకి భీరుగన్, 
గృతీ.యూ శా్యానము, 

శా, కాంతా రాంతర సంచర జ్ఞనక రొట్క-న్యా మణీ వీస్సుర 

త్కాంశ ఖ్యానుల శేళసాశ విలన తౌ-లాంబుదాలోకి నా 

గ్యంతామోద సటత్కలావీచయికేకా రావ సంపూ తొ 

శాంతం బమ్మెర వింటి కాని మెడ శేళ్యాఘంబు లిట్టుండునే | 

గృతీ యాజఖ్యా సము, 

మ, కలళీ నూను మహోప చేశముస నర్క స్వామి నెం కే విస 

ర శల భక్తిం (బణుతించి బావుుబలసాము[గీన్ పీజ్బ' భించి యి 

కలుసాత్సున్ వధియింజెదం గలన నింకన్ బంకజూ తొ సనా 

దులు నడ్డంబుగ వచ్చి నిల్చిన నుథాంధో బృంద మోాశ్నీంజలన్, 

వష్థాశానదు. 



ఆకొండి వేంకటకవి 

1820 
అరానుదానిడ శాఖీయ (బాన్మాణుండు. తండి: జగన్నాధ 

శాస్త్ర. తల్లి! ఆచ్చమాంబ, నివాసము? విశాఖపట్టననుండలనులోని 

“Xజరాయనినలసి”. రచించిన (గంధములు: తత్త నంగ వారాయణము 

శరేక ములు మూడు (అము(ద్రితములు). కవి కాలము 1820 _పొంతము, 

ఈకనిఖే నాంధ్రీక రింపంబడీన “తత్యసం(గవా రామాయణము” 

నందలి "బాలకాండము ఆంధ విజ్ఞాన సమితి 'వెలువరించినది ఈ రొనమా 

యణము నంస్కృతములో రచించినవారు (శీ (బ్రహ్మానంద భారతీ 

స్వాములు, ఈయన యెస్పటినారో తెలియదు. భారక్క విష్ణు, కూర్చ 
(బహ్మాండాది నానాపురాణములనుండి సంగహీంవయడిన కథ లెన్నో 

యిందున్నవి. ఈ వేంకటకవి మేనమామలు పెద్దసండితులు. వారిని 
గూర్చి కావ్యాది నిట్లు చెచద్చుకో నను వ 

నీ, పండితదువు మనః వల్ల వముకుళ పు 
వ్పవపికాస జై (తుండు పొతసూరి 

సాధ $ స్త నిఖల శొస్త్రాబ్ధిజజ్ఞానామ్భు 

'లేస్టానభవుండు గారీణ్బనీవీ, 
(పభుసభాప్రఖిక విద్వజ్ఞతమాద్భప మహో 

న్నతసద్యళుండు జగన్నాథ శాస్త్రీ 

న్వకృత (ప్రబంధ పువ ఎగుళుచ్చసురభిళా 

రవ మధ్య బేళుండు శామనుకవి 

గీ యనందగు సమాఖ్య లొప్ప భూమ్యధిప దత్త 
ముణినలయకుండలాడి భూవణనము లమర 

నలువు మిజిం జెలంగునా సలువ్సరైన 

నూూతులుల శిటంగోదం గీ రిమాతులులకు, 
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ఈకవి చిన్ననాటనే వీగృవియో౫ము నంది మాతొమహుుండు సాగర 

పర్తి వేంకటశాస్తియొద్గ సంస్కృత మభ్యసిం జను, ఇతని మేనమామకు 

లలో పాత్రనూరి యనునతండు “సత్య భామా క్ల నంనాదమిు అను 

నందమైన (ప్రబంధము రచించెను, 

ఈవేంకటకవి మండపాక సాగ్యతీక్యకకమి శ కవర్డి ప్యాతసూరి 
కవులకు సకుకాలికుం డగుట ౧౯ వ శతాని యారంధి ములోని చ*ఃడని 

తెలియవలయును, ఈయన “త త్ర్య సంగ పారామ యణ” రచించు 

చుంకుటం డజెలిీసి సాలూరు జమిోంచారును, శాళింకట జటూంగారును 

కృతినిమ్మని కోరిరట సరక్భితిగా వింప సస్ట్రపడక తవగంథ మ? | శ్రీ కృృ్ల్య 
భగవనదంకితము గావించి యో కవి చరి తొస్టం డియ్యెను,. ఇందలి విత 

నంస్కృృగవద (పచురమి*, వ్యాక రణవీ శేషము లక్క వి యెలుంగు కట 

క నేఠ నిదర్శనము లున్నవి, 

క. వహి గృవోన్ పతిభిస్రాం 

దేహి దయాశ్షీరవారిభే నస్తాహీ 
(తాహీ రవిజం భటం జా 

సీహి జహీహీ (క్రుఖా మనీషొం శాంళ్యా. 

బది కుద్ధసంస్కృృతక దము. ఇట్టి వింకను గలవు, (గొంథక ర్త స్య్యాలకుండు 

వ్బ్జల అన్నయభట్టు ఈ(గంథము ఖొంతభొగము పూరించెను, 

గీ, స్యాలకుండు మాకు సాహితీ సాలకుండు 
వక్ష లన్న యభట్లు కవనవిక్రేవ 
తులితనన్నయభ ట్టురుబలసహోయ 
మొనరం జేయగ నీగంథమును రచింతు, ఆ 

అని శవి చెప్పుకొని బాలకాండము మొదలు నుందరికొండాంతీము = 

యుద్ధకాండ ములో. _గుంభక ర్ల యుద్ధాంతముగను = తరువాత రావణ 

ద్వితీయ యుద్ధ భాగము నీ తొపరిగ్రవాణ పట్టాభికేక ఘట్టము (వాసి 



ఆకొండి "వేంకటకవి §1 

పూ ర్తివేసెను, నడునుది వల అన్నయ భట్టు ఎనుబదిపద్యములలో 

బూరించెను, పూరణ శైలి వేటు" నున్నది. వార్ధకభీతిచే సీ కవి యితే 
రానిదే (బాయించెనా ? యని సంబేహించెదము. “వన్టీపూ ర్మ కాకుండ 

గనే యితీ(డు మరణించెననియు, (గంథరచనమునకు. బదునై బేండ్లు 
మ్ 

స శన దని యః. దడ(౦కీ యులు వాపసుదురుం 

ఈ రావాయణవేగాక వేంకటకవి మూండుశతకముు కూడ 

రచించెను. “రానూ” అనునది యొకటియ , “నారాయణ! భక్త 

పోవణా ! (శ్రీరమణా 1’) అనున దొకటియు *రానుపభూి” అనున 
దొకటేయు నా కతకములకు మకుటములు. ఈ రామాయణములో 

నయా శతక పద్నుములు (శ్రీరామ స్తవ సందర్భమున గలవు. మచ్చున 

గందట పద్య ముకటి (పకటింతును, 

అభునాళాఖల "దేనతానిచయ సౌఖ్య(పాపకోద్య(త్స భా 

వఘనాొా ! దివ్యనువర్ష వేలమణే భఛాస్వత్కాంచి కాంచన్భపహో 

జభునా ! హోర కిరీట ముఖ్యవర భూపూభూవీళత (పోజ్ట్వలా 

వఘునా! క్రీర్మిఘరా ! ఘవాఘన నమాభొభాను ! రానుపభూ |! 
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1822 - 1000 

జననము 1822ళర,. నిళ్యాణము 1900: . నివానస్థావధు విళశాఖవట్టు 
కము, లండడ్రి! శ్రీనివాసాదాశ్యల , Wore! ౧ కంబాల నన 
ధను (ఏడంకముల నాటకము) ౨ లధువ్యాకర ఇయు (శో రూభముగు 
సులభన్యాశరణము,) క. (వపత్తి బాదము (జేడాంక(గింథరు) క, బంధ 
కర్ణ విజయను ౫, ఆంగ్లాఢిరాల్య సాగ తదు. (చిన్న కభ్యయుల ) 
జ. శపంతలను (అం|ధ్రీకిరణము) 2, ॥నులినీకలహంనరు ( గాలయూ చా 
నుణీ దీక్షీతుని కృతి శాం్యధ పరిన గళము) రా, కాగ కర్వన్వము 
(నీిభుంటువు) ౯ ఈశ, శే, కః (పక్నో, గుండ, నూండు కాది 
దశోపనిన తులకు బద్యానునాదము. నున్న గునని-- 

మన (ప్రాచీనకవి పండితుల నిరంకుళతక గుజురులుగా నజీగ చరిత 
నులు చెప్పుకొందురు. పీళాపురసంస్థా న (వభువగు గంగా ధరరామూా 
రావుగారు గొప్ప రసిక (పభోవులనియా, హారియూసానిలో బులును 
పానయ్యకశా స్త్రీ (పభ్ళతులు పండితులుగా నుండీ చేసిన నిరంకుశ వాద 
ములు న్నరణీ చును లనియు నేండు కథలుగా, గాథలుగా నిల్లుకొన్న వి, 
ఏీజయనగర సంస్థానములో కలిగొట్టు కామరాజుగారని గొన్న గాయ 
కుందు, ఆయన పల్లవిపాటలో జోడులేనినాండు. మహారాజు బతిాలీి 
నను దనకు దోంచినపుడుగాని గొం కెత్తువాండు కాదంట, 

ముహామవళో పాధ్యాయులగు సరనన్లు రంగా చార్యుల వారిని 
దర్శింప వలయునని విజయనగర సంస్థాన (ప్రభను నభిలాన. ఎన్నో 
సారులు నర్తభూనము లంపీరి, చివరకు రంగాచార్యుల వారు నురగ 
నియమముల కడ్డు వెప్పనివ్రో వచ్చుట కభ్యంతరము లేదని కబురు వేసిరి ౧, నవారీలో కోటగున్నుమువరకు వెళ్ళు (౨) కోట గుమ్మముకడ సవారీ దిగి ఫాదుకలతో సభామండవము చాక వెళ్ళుట. 
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(5) అక్కడ పాదుశ లునదని సభలో చి_తాననముమిోంద6 గూర్చుండుట. 

పయి వరతులలో మొదటి "రెండును నుహారాజున కంగీ కార్యము 

వైనవి. చివరిది మాత్రము వా రంగీకరింపలేదు. “*చి[తొననముమిందం 
గూరుచుండుట మూకేమియు వ్యతిరేగము కాదుగాని, పండితుల కవ 

మానకరమగు ” నని (పభువుల యుద్దేథము. ఆపడ్గతిని మేను రానే 

రామని రంగా'చార్యుల సాది ము. క 

ఇట్టి యాజబార్యుల వారి పాండితీ పటివత యంతనొప్పదో ! ఆయన 

తర్క. వ్యాకరణ మానమూాంసా ద్య నేక శాస్త్రములలో సం'దెవేసినచేయి 

మహో మహో పాధ్యాయ బిరుదమునందిన మన “తెలుయణపవారిలోం 

(బభథములు రంగాచార్యుల వారు. ఏరంతరువాత తాతా సుబ్చారాయ 

ఇా(స్రిగారిశే యాచిరుద మన్వర్థమై యందగించినది. పదవడ్సి దాని 

లోని బిగువు కొంత సడలిపోయి వెడం తగ్గినది. ఛా స్త్రములలో 

నింత పరిశ్రమను జేయువారు, తెలుప భాసాపా శేభిక మూపు వేయుదురు, 
పీరటులు కోదు, కాళిదాసు శాకుంతలము ౧౮౭.౨ లోం బెలుంగున సంత 

రించి “సకల విద్యాభివర్ణసీ పలికి లో శెండంకములు వెలువరించిరి. 

మిగిలిన (గంథము (పచారితమైనట్లు చూడలేదు. రంగాచార్యుల వారి 

యి తెలిగిపు పీకేశలింగము పంతులుగారి ఇాకుంతలాం ధ్రీక్సతికిం 

నొంతయుత్పొహా మిచ్చినదని స్వీయ చరి(త్రములోని పంతులుగారి (ప్రాంత 

వలన చెబియును. 

ఎంతటి కఠినాంథ మయినను జేతి యుసిరికవతె సందంజేయు బాతు 

రము రంగాణచార్వుల నారికి నిసర్లజము, ఆయన మాటాడునపుడు 

జనులు ముగు ౧౫ దుంటెడి వారు. సభ్యుల యభిరుచులు కని పెట్టి, 

యిళ్షు తమయభిప్రాయమ్ము వూ*ర్చుకొని యుపన్యసించుటలో వీరి 

కున్నంత నేరుస్స వేజినరికీ నుండగని పలువు రిప్పటికిం జెప్పుళొనుట 

కలదు, ౧౮౮౯ లో ఏరొకళూరి రాజమహీం[దవరము వేంచేసినవుడు 

ఫ్ 



54 . ఆంధ రచయితలు 

జరిగీనముచ్చట (శ్రీ వీకేశలింగము పంతులుగారు ముచ్చటించిరి, | 
హిందూమత (ప్రశస్తృతనుగూర్చి రంగాచార్యులనారు సుఢా దనళోదర 

మగు మధురధోరణిలో నుపన్యసించెకు, వెనువెంటనే నుహారాస్ట్ర పాఠ 

శాల స్టానించి నడపుచుండిన ముత్తుస్వామి శాస్త్రీ భావో జేశత 

నావలేక “తా నవలకు శ్రైస్తవ మతొనణంబిననియు మి యన్నుగ 
హాము వలన 'నే(టినుండి మైందన మతొనలంబి నయితిననియుల” జెప్పి 
(పణమి్లెనంట, ఆయనకేకాదు, నాండు వీగియుపన్యానను విన్న పర 
మతస్థుల మనస్సు లెన్నో హిందూమతను*నై వునకు వచ్చి స్టీరపడినవి, 

వాదవిషయమునం గొంత స్వగంగ్రత చూూసినట్లున్న ను, ము తృముమిోాంద 

శాశ్ర(ప్రామాణ్యమునకు దవ్వుగాని (త్రోన రంగాచాగ్యులవాగు తీసినా 
రని యచేకుల యభి(పాయము, 

వీరు తమ యెనిబుదవమయేటచే కుంభకర్ణవిజయ నును సంస్కృత 
కావ్యము రచించిరి, (పొఢభాపాసరస్యతి బిరుడాఢ్యు'తై ౧౮లో లో 
విక్టోరియా జాబిలిలో ముహామునశోపాధ్యాయుశై వన్నె గాంచిన 
రంగాచార్యుల వారు బొబ్బిలి, ఉర్లాము, వీళాఫురము, మైనూరు,నుంద స్కా 

మున్నగు సంస్థానములలో సన్మానింపంబడిరి, బొబ్బిలి సంస్థానమున 

మూడు వందల పృచ్ళకులతో, బరళ్ళ తావధానను గావించిరని ప్రసిద్ధి. 

ఆంగ్లములోని “ఎన్ మైళ్లోవీడియా బ్రిటానికా” (గంథదు తీరు 
నాదర్శముగా గొని శభ్రార్థ సర్వస్వనును గొప్పనఘంటువును పీరు 
రచించినారు, ఇది ఏరి సారస్వశోద్యమములలో భిరోమణి. దీనీ 
రచనకు మొత్తము నలువడియేండ్లు పట్టినది. 800 వుటలలో అకారం 
అకారాది పదములు గల శెండునంపుటములు పెలువరింపంబడీనవి, 
“శీమభాగ మంతయోా. వెలుంగు చాడ నలసీ యున్నది యున్నది, 

మొడటి సంపుటములు చూచినచో శ్ర రంగాణా ర్యుల చారి విశ్వతో 
ముఖ పాండిత్య మందు రూపముగట్టి కనుపట్టును, వీరి తండ్రిగారు 
శ్రీనివాసాచార్యులు “సర్వశబ్దసంబోధిని” యను ఆశారాది సంస్కృత 
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నిఘంటువు రచించిరి. అదిగాక నారు వేంకటాధ్యరి 'విశ్వగుణాదర్శమూ 

తెంప పతిచిం. కుమూరుండు తః (డిని మించిన పండితుండు. 

ఈసా ద్యుపనిమత్తులకుం డెలుయగు పద్యములలో ననువొదము 

రంగాచార్యులు గావించిరి. . అదిచూడ నబ్బుగకుగును. ఆపద్యముల 

సొంగిక సుందరమైనది. 

శాన్తిః! పూర్ణమదః, పూర్ణమిదం, పూర్ణా త్పూర ముగచ్యే | 

ర 

పూర్ణ న్య పూర్ణమాదాయ పూర్మ్మ మేనావళిన్య తే || 

పూర్త మది, పూర్గ్ణ మిదియుం 

బూర్ల ంబగు దానివలన బూర్ల ము ఫొడ మున్ 

బూర్ల మగు దానిజే యగు 

పూర్ణ ముం గొని మిగులు చుండు. బూర్ల ను యేంటున్. 

ఇాన్నిః! అప్యాయన్తు మ మాంగాని వాశ్రాణశ్చత్షు (కోడ్ 

ల 

మధోబల మిన్దియాణి చ సర్వాణి సర్వం (బహాగ్మోననివడ ౦, 

మూవొం (బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం, మూమాొా (బవ నిరాకరో, 

దనిరాకరణ మ, _స్వని రాకరణం మే అస్తు, తడాత్శని నిరలేయ 

ఉవనివత్సు ధర్మా _స్తేనయి సన్తు తే నుయి సన్ను॥ 

అప్యాయితీ ములు నాయంగంబు లగు గాత, 

(పాణంబు వాక్కు. నేత్రంబు జెవియు 

బల నుఖిలేంద్రియంబులు నట్లయగు6 గాత 

నిఖలంబు బహాగ్మీపనివదమె యగు 

(బహ్మూంబు జీను నిరాశ రింపల రాదు 

(బహ్మాంబు నన్ను నిరాకరింస 

శా చెందును నిరాకరణము కాకుండు.గో 

వుత, లేశయుండుం గావుత్ మదీయ 

మగు నిరాకరణంబును నాగ్శనిరత 

మైన చోటున నుపనిప. ద్వా ట్రహ్భాతంబు 
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లైన ధర్మంబు లెల్ల సాయందు నెపుడు 

కలుగు గాత నాయం దవి గలుగు. గాత! 

శా న్తిః॥ భద్రం కథ శ ఫతబయామ బేవాః | భధదం స్టే వమా భీ 

ర్యజ('తొః | స్ధల రై స్తున్లువాగ్ న ననూభిః ! నేయు 

జేవపీతం యదా యః | స్ఫస్తిన ఇక్ట') ద్ధి క. 
న్వ స్తినః పూషా విశ్వ వేదా? | స్వస్తి న స్తా SS అగస్ల 

నేవిః | స్వస్తి నో బృవాస్పతి రిధాతు ॥ 
ఉ, విందుముగాత మూవెవ్లుల 'వేలుఫులార శుభం లెబ్పకు.. 

గందుముగాత భద్రమఃలె కన్నుల నోయళ*సీ యులాగ ! యి 
అం దిరమైన యంగమ;ల ఫోడీమి నిన్ను నుతించు నాగ ౫ 
యుందుముగాత్క ఆయు విరవొందలో మీనుం సీకు ని ఎవపుగన్, 

ఆ. వె. ఇంధద్రుం డిచ్చు మేలు వృద్ధ(శ్రవుండు వి పశ్య 

వేదు(కైన పూన విభుండు నట్ల 
కొ నరిష్ట నేమి శారు స్ట్రండు మాకు బృ 
హూస్పతియును శుభదు లగుదురెలని,. 

శా న్మిః! సహానా ననతు | నహానొ భునక్తు | 
నవావీర్యం కరనావైో | 'కేజస్వీనా వధీత మస్తు 
మూ విద్విషాన్నపో | ఓం కొన్ని శాన్తి శ్నాన్తి 1ః॥ 

చం. మనల నతండు (ప్రోచుత నమంబుగల 'బొలన సేయుంగాచ్చతిన్ 
మనమును వీర్య మొక్క మొగి మానక 'చేతుముగాత, మెప్పుడున్ 
నునదగు నీయధీతమును మానిత కేజనుగాత, జ్వేషమున్ 
మున కెపుడుం దొలంగుత్క శమంబు శ్షనుంబు శనుంబుగావుతళా | 

eer 



నరసింహ దేవర వేంకటశాస్త్ర 

1828-1915 

అరామ(్రావిడళాఖీయ[ బాహ్న్మాణుండు +ఆపసృంబన్మ్నూతుండం, (శీవర్స 

గోత్రుడు. తల్లి నీఠమాంబ. తండి ఉమామహేళ్వరళాస్త్రీ. జన్మస్థా 

నము తా దేపలిణాడెము. నివాసము తణుకుళాలూ కాలోని వెలగదు(రు, 

జననము 1828- సర్వజిన్నామసంవత్సర “ధా క్రీ! శుద్ధ ద్వితీయ. విశాఖ 

నత(త చతుర్ధ చరణము . నిర్యాణము 1916 సం॥ రాక్షస'నాను సంవత్సర 

(శావణబహుళ పంచమి. (గ్రంథములు వ ౧, పేంకెటుక్వర శతకము, 

౨. గొరీశతకము. ౨. విచిత్రరామాయణనము, 

ఇరువదియేండ్లు వచ్చువణకును వేంకటళాస్ర్రీగారు వండితుండు కొండు, 
కవియును గండు. అప్పపదులు తరంగములు క తులు మృత్యుంజయ 

విలాసము అధ్యాత్మరామాయణ కీర్తనలు చెస్సుకొని పొడుఖొను నొక 
భర్మండు. దానికిదో డాయన మృదంగముకూడం జక్క ఆ వాయించు 

యండునాగు.  వెలగదుజ్హు (గ్రామమునకు సభాపతిమయై పెత్తనము 
నిర్యహించుచుండిను.  అట్టిసమయమున నెవరో యొకశాస్తులుగా 

రాయూరు వచ్చి మన వేంగటశా స్ర్రీగారిణో సంస్కృతమున 

మూటాడ నారంభించిరంట. ప్? కాభాపు బొ త్తి గా రాదు. దానితో 

నభిమానము ఫుట్టి నాండు మొదలు నేంకటళా(స్త్రీగారు సంస్క తాంధ్ర 

భావులు పట్టుదలతో సొధించిరి. ౨౮వ యేట రచించిన వేం టేశంర 

శతకము ఏరి తొలికబ్బవము. తరువాతి * గారీశతకము” రచించిరి. 
ముస్పదవయేంట “విచిత్రరామాయణము” రచించుట కారంభించి 
మూ+ందేండ్లలో నాజుకాండములును బూర్తి చేసిరి ఇది (శ్రీరామాంకి 

తము. ఈ కవివరుని కీర్తిని శాశ్వత మొసరించునది యి యొక్క. 
కావ్య మే. 

గోవినాథఃపి వచనమున సీపిచి త్రిరొమాయణము తొలుత రచిం 

చెను. అదిచూూచి గదగ్యపద్య కావ్యము గా వేంకటశొస్తి గా రిది (ాసీరిం 
బందు లాశుణికు లంగీకరింపనీ (ప యోగములు కొన్ని యున్నను కని 
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తము మాత్రము భారావాహీ. అనాండు సపెద్దపండిత్యుతై న ఖొక్కొ ౦డ 

వేంక టరత్న శర్శ, బహశుజనపల్లీ నీతాశామాచార్యులు న్మగంథి ము? 

వంద మంచి యభి పాయములిద్చిరి. “.. .దండీశాన్యను గిలును 

అభినవ దండి కాన్యముకం కొను జూలమేలనియెన్న దగియుస్నది” అని 

చేంకటరతీ ఉశర్ముగారును, ఈ, అధునీక (గంథస్థముణని ADE ౧0% లి 

గద్యసద్య యులను విన్నవారు అని పూర్వ! థస్థన' లేకుని నిస్సం: దేహ 

ముగం దలంతుగు” అని నీ కాగామాచాగ్యులుగాగును. విచ్చిత్ గామా 
యణమును గొండజాడీరి. ఇందలి క వీత్యఫు మచ్చునకు "కెండుపద్యములు; 

గుంపులుగూడి నీత మనకు న్మనసీన్న్వదు గాని చన్మొనణ్ 
సొంపవు శశ్రనీల మణిసోయగము న్వహియించి యున్న ఫీ 

చంపక గంధి మోముజిగి చందురు కోటకు సాటి జాందగుక్ 

దంపతు లేమి నోంచిరొథో తథ్యమః గర్భిణియందురంద జక, 

లలి కేండి వర శెర వాక్ళతీజ క ల్లా రాదిపుస్సాథు సం 

చలదింగిందిగ బృందగానలహరీ నంయు కనుంది Ul దూ 

నిలసంభారగ ౮ తార్భకోర్దియుతే నానీయాఘముంగబ్లి స 
ర్సల్యమై యొస్పు సరోపరంబుగని రా ౩మ్బాఫుత్రికాలక్ష (కల్ * 

శాస్త్రిగారు తమ ౭౮ వ యేంట విచిత్రరామాయిణమున ను తర 
కాండము సంపూ ర్తిపతీచి పాళీ ముదంసించుకోొనిరి. తరువాత వారి 
కుమారులు ౧౯౩౭ లో నీగ్రంథము సమ్మగముగ వెలునరిం దిరి. 

ఈ కావ్యముగాక 'భునకని “విరాగనుమతీసంవాది మను ేదాంతపర 
మగు హరికథను (వాసెను. పీరికి నాగబంధ్క, రథబంభాదులరచనయందు 
మంచీనేరుపు కలదు. గానికళలో. జక్కని(ప్రవేశము కలదు. ముం ర్త 
భాగమున 'బెద్దయనుభవను కలదు. ఈయన యొట్టక నియా యట్టి 
నై స్థికుడు. వకాదల్శీవతము విడి దియెజులోడు, ఇట్టి భశ్రకవి నోటి 
నుండి వచ్చిన “విచిత్రరామాయణను” కెలుంగుబానకు: దొడవగుట 
కాశ్చర్య మేమి ] 



"బేమెల వేంకటరాయ కని 

1820-1847 

గోదావరీ మండలములోని (దుగ్గుదుణ్బు? (గాను నివాసి, శౌాలనుకుల 

సంభవ్చండం. అర జేల్లనో_తేయుండు. తం(డిః భావయ. జననము 1820 

(పొంకము. నిర్యాణము 1547 (పొంతము. రచిత్యగ్రంథమ.: ఉత్తరా 

పరిణయము. 

ఈ కని వెలమకులీనుండు, “ఉ _్లరాపరిణయ ” నును మూ ౯ డాళ్వాన 

వ, ల (పొఢ (ప్రబంధము రచించెను. నివాసము కాకినాడ తాలూకా 

లోని దుగ్గుదుణ్ణు, అచటికి రెండుమైళ్ల దూరమున “కుయ్యేరు” 

అను పళ్లెటూరు కలదు. అది సుప్రసిద్ధ పండితకఠ్రవియగు వీండిపోలు 

లత్మణకవి పుట్టినయూారు. లత్ముణకవికిని 'వెంళటరాయకనికిని పరస్పర 

పరిచయగ:)న్నట్లు తశ్రత్యులు చెప్పుదురు, (పకృతకవి యిరువదియేజేండ్లు 

మాక మే జీవించియున్న ట్లు పరంపరాయాత (ప్రసిద్ధి. 

శ్రీమిఆక్ ధర సద్దుణానళులవేం జెన్నొందు చున్న ట్టి యా 

శ్రమ గ్యేంకటనీలడై లపతి వాసిం జూచి పోషీంపంగా 

ధిమ[దాజితదుగ్గుదు రి పురి నొ(కేయననమూలోకనో 

ద్రామళ్యంబుస నుంటి మిచ్చట సదాధర్మార్డనవ్యా వీచే, 

అని (వాసికొనుటంబట్టి (శ్రీ వీశికాపుర (ప్రభువగు (శ్రీ రావు వేంకట 

సీలా(ద్రిరాయినింగారి యాదరణమునకుం బాతు డయ్యెనని వ్య కము 

ఈకవి జౌ్యౌతిప మున మంచి(ప్రజ్ఞావంతుండంట, జూతకమునుబట్టి "తొ నిరు 

వది యేదేండ్త శయసున మరణింతునని తెలిసికొని "పెండ్లి గావించుకొనక 

(గంథరచనా దీశ్నీతుండై (శ్రీరామచం(ద సేవామగ్ను (దై కాలము గడ 

"పెను. ఈ స్యల్పవయస్సుననే యుభయభాపాభ్యాసమునేసి “ఉత్తరా పరి 

ణయ” జాన్యమూలనున యశము సంపాదించెను ఈ (ప్రబంధము 

19880 లో కవి వంశీయులు (శ్రీశేమెల చిన వేంకటరాయినింగారు వెలువ 
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రించిరి. శతావధాని వళ్ళ పిళ్ళ వేంకటళా స్త్రీ గాగ ణా? har సల 

యించీరి, 

ఈ[పబంధ మరసీనవో సీకవి చక్క నిధా గాకుర్ధి కల పడని స్ప 

మగును. మన నను చరి తాదులలోని షట క లీతని కనిక 
మున గలవు, ఏవో స్యణ్బ కేవ క? బుస్మాను మొుతృముమో్యాంగ నీకోవి 

ప్రయోగపరిజ్ఞాతయు, _ న్యాకరణజ్ఞా"యు కలశాయకుగాల. డోయ 
చున్నాండు, రెండ నయా (సముసి,., “ధమ, (దటడవదాత సత 
నికురంబము. . .” అని (వయోాగించెను “ఇట “నికంరుంబను' గాని 

' నికురంబము ' గాను” అని వీకిక, “నికరంబ' నును అగగయు క్ల 

ప్రయోగ కే లక్షణసకు తము, చాొహూుులకమునలన తగగ కూడ 

రాయా“ TRE " అని కూడ నగును ఉళార పశిష్ట్రవైన 

(పయోగమను (ప్రవాతముగా నున్నది శొని నికురంబము తస్వుకాదుం 

ఈపదము నుప యోగించుటంబట్టి రంరాక వికీ 2 వాష్టగ్ రణజ్ఞానను) చక్కగా 

నున్నదని యవగతను'. ఈ కవి భారాకుద్ధి కలవ *దగుట క్రీ పద్యము 
బాలును, 

బంతులు జేరి పూంబోదల పజ్జలం జేరి సరోజపాళి'శ 

దొంతిగం చాటి జుమ్మనుచుం దూ రెకుందూ రిక మల్లి కాన భా 
నంతతి దూరి 'భొసీత రసాల ఏిళొల మరందభథార ల 

ప్ (గోలంగోరి మధుపొనళులొ స్పి సనాంతరంబులన్, 

3 అశ్యా సను, 

Bs (పారంభ మున శ ల్రీలకం దానిక ంటటచు, *, , ఇత్యాదిగా 

నున్న సీలాసుందరీపరిణయములోని మొట్ట మొదటి పద్యము యథాతథ 
ముగ జేర్పంబడియుస్న ది, '  బంతనూ(త్రమున నియ్యలఘునందు (Mo 

శౌర్యము నారోపించుటకన్న, నీయనకు (శ్రీ) కూచినుంచి కవిసార్య 
. ఖమునియం ద సారమైన యభినూనిముగలదనీ తెల్పుటకుంగా నది సాధక 
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మయ్యిడి” నని వీఠిగలో (వాసిరి. కాని యూ మొదటిపన్యము (పశ్రీ ప్ప 

మనియో, లేఖకులెపరో (ప్రార్థనమునకు (వాసిఖొని రనియో చెప్పీ తీరవల 

యును, దీనికి చయుప్రపలకా రణము లున్నవి. (శ్రీ రాజన్నహిజూ. .. 
అని (శ్లీశార ఛలో వ న (వారంభింపంబడినది. అది (శ్రీరామ 

(ప్రార్థనను, తగని “శ్రీరామచంద సాంద్ర కరుణానమాగగ కవితా 

నూఘురీ ధురీణుండ"" “ని యూ శజ్వాసాంతవచనమున జెప్పుకొనుటచేం 

గావ్యాదిని (శ్రీ;రామ్యపార్థన మే చేసినొడనుట యుక్తము. “నీలాసుందరి 
లోన! “శ్రీం జడానకంటగుచు సను పద్యము శివస్తో తపరము, ఈ 

పద్యము మ,దటంజేర్చుట కవిమశమును జెటుచుట యగును. అదియు. 

గాగ మూా-డనద్యప:న 6. .శాంచనాచలో, దారళ రాసనుండు జయ 

ధన్యత మాళొనగించు. నెప్పుడున్ ” అని యిీశ్వరుని (ప్రార్థించినాండు 

కూడన, దీనిని-బట్టికూడ మొదట ముద్రించిన సద్యము తీసివేసిన గాని 

ససిపడదు. ఉత్త రా పరిణయము చకు..ని శావ్యము. ఈ "కావ్యక రకు 

భగ సంతు డాయువిచ్చిస నిట్టికబ్బము లెన్ని సృష్టింపయడెడినో ? ఈ కవి 

చక్క నంభొషీం'జెడివాండనుట కచటివా రీవిషయము చెప్పు చుందురు, 

“పిండి పోలు అతుంణక నిగ రునః పిరును బౌవనముటబంది పగియాచక మూడు 

కొనుదుండు నాగా ఒరట్టుడు వదో సభలో లత్య్సణకవి కూర్చుండి. చుండ 

నుగకవిగాగు 'వెల్ళిరటం.  మరియాదకు లక్ష్మణకవి చోటుచూవి “దొర 

లగు “వోటు బాలా” యినెనట. అప్పు డీయన “దోరలకు - చోటు 

బాలు” సని సమాభానవ*ం (దర లకుము=ఒ తృ గిల్ల ప. కసి Wh 

వణ చాతుర్యము ! ] 
pum! జో 

ల్? 
జో గః 

శో సు 

బ్ో; కు 

a 
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1831-1892 

అరామ (దానిడ (బావ్నాణుండు, సారితసనోోరుండు. తల్లివి ౫౧౫ 

మాంబ, తండి: రంగశాయి. జన్మ స్టోనము : పిజాపురనము శడనున్న 

వో బోలు, జననము 1881- విళ్ళతి నంకక్సతము, నిర్యాణము 1892, 

(గ్రంథములు $ ౧. శ్రీ ళృష్ణభూపతిలలాను శరకము (1868) ౨ శేష 

ధర్మములు (అతాశ్యానముల పద్య శాత్యము. (1067) 3. పొనయ 

మంత్రి శతకము, 6 అర్మజబోధము (శంకరక్ళతికిం బెలులంపద్య ములు) 

(1875) ౫. మణిధ్వజచర్శితము (గ్రంథము లభించలేదు.) ఇ. సీంచ్మోగి 

శామాధిప శతకము (1876) ౭. భ్యబావరిణయము (1876) ర. న్రీళృన్ణ 

లీలా కల్యాణము (18759) గ దాటుభాళా చనుత్కొా.రపోరము, 

ఒకప్పుడు మాడభూషి. వేంళటాచార్యుల వారు నీతి శాపుర సంస్థానమః 

నకు (శ్రీ గంగాధర 'రామళాయేంద్రుని దర్శనార్థము వచ్చిరి, అప్పూడు 

అల్లమ రాజు సుబహ్మూణ్యకనిగారు నిండుకొలువులోనుండి “లక” అను 

పదముతో నారంభించి కందములో, (ప్రభుకీర్తిని వర్భింఫుడని యాణా 

ర్యుల వారితో ననిర(ట, వేంకటాచార్యులనారు గొప్ప యాళుకని, 

వెంటనే యిట్లు చదినిరి, 

ర్, ఇంక నెన్వరికీర్తు లుసీ 

(పకటగుణుండ్రైన రామరాయ ఇమ్మైభ్ళ 

త్చుకృతి జనపోవకుని కీ 
రికి సరిగారావుసుమ్ము పృథ్వీస్థలిలోక, 

సుబ్రవ్నాణ్యక్షవి * మిపద్యములో (దప్పుకల ” దని యాచాగ్యుల 

వారి నాశ్షేపించెను ' తప్పులే” దని యాయన గంభీరముగ 'జెప్పీవై చెను, 
అపుడు సుబ్రవ్మాణ్యకవి “ఇగిగో' సని యా పద్యమును పకింెను, 

ఇక విను నీయశమునకుం ద 
లంకి శశి కృళుండయ్యును మజలం 'బెరుంగ జేక్వ 
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బ్లంకియు. గానెనౌెథొ తోలిమల క 

లశ లను (శ్రీరామరాయ లలిత(క్రేయా |! 

“ఇత ” సబిందుకళబ్దమగుటం దక్కిన చరణములు సబిందుక (పాన 

ముతో నడుపవలెనని తజ ణామున వేంకటా "చార్యుల వారికి. దట్టియుండక 

పోవచ్చును, mts uns గడుసురాజు, *ో  ద్రబంధకవిక్వ 

మున మోరధికు” లని నుబ్రన్మాణ్యక విని స స్కుతింజెను, “ ఆళుకవీతలో 

మి రధికు ” లని యాచార్యకవి నభినందించెను. 

సుబహ్మాణ్యకవి చవుత్క్బృతి కప్పు డట్లనెలాని నబిందుక నిర్పిందుక 

(పానసొంకగ్యముచేయనని పట్టుదల పట్టినకవికాండు, ఆయన భ్యదాపరిణ 

యములో  ( ద్వితీయాశ్వాసము 75 పద్యము చూ) నెన్నో దీని 
కుడానారణము లున్న వి. 

ఈ నుకనినరుని చాటుపద్యమణులు తెలుగున వ్యా _ప్తముగ నున్న వీ. 

ఈయన కాట్రావులపల్లి నూతులసై నొకపద్యము చెప్పిను, 

"జీవాసురు లబిందరున 

నావిర్భూతేమయి బోలవాల నువుడు నుహో 

"జీవునకు౯ ఫీతిలి కా 
(టావులపలినూతులందు జాగోంజుండీ, 

మాడుగల్లునంస్థాన మునకు బోయినపు డక్కడ నోొక్కనియాగకన 

నై దికక వులనుబట్టి పడందిట్టుచుండెనంట. అవ్వుడు నుబ్రహ్మణ్యకవి పట్టలేక 

యిీిపద్యము చెప్పెను, 

చందన ఇాఖిక న్న విరసంబుగ టూరు మేలటన్న థ్రీ 

ఏం దగినట్లు "దై దికక విత్వసుభథారస ఛారలెల్లం జే 

ల్యాందడం భూతలంబున ని యోగికపిత్వముతో డ సొటిరొ 

దందురు 'బెట్టిదంబగునటందురు కొందటు వమూఢమానవుల్ , 

నూరపరాజు మల్లపరాజు అనునాయన గంగాధర రామా రావుగారి 

మి[త్రుండు, న్నుఖస్మాణ్యకవి యోయనను జూడలబోయను శీ రాను 
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వేంకటమహీ పతి గంగాధర శామారావు ” అని ఫగుసళా వ కూసి టులొగ 

కందము చెప్పుడని నుల్హ్లపరాజుగా రడిిగిం అపుడు ఫీ “యులు చెప్పి, 

(శ్రీధర! సోరీ! వైకుం 

ఠా! ధర (శ్రీరావువేంళటమహీపతి గం 
గాధరరాొమా రాయ 

తమ్టైధరునిం (బోవు మెపుడు కరుణాద్భన్నీన్ . 

ఈ'చాటున్రలు వేటూరి (పభాగరి జాస్తిగారు సీం ది నోబధకగిదిగి 

సుబ్రహ్మణ్యక ఏడి పండితవంక్షము. ఇళిని తిండీ రంగి ధావః * ఇండ 

నా రాయణాచలనూపవోత్మ్య కృతికర్త. కవిచకోర చం్రోవ.మి, సత్య 

భామావిలాసాచులు రచించిన శామిక్ళిన్హశప. కీతయు. భిన్నోడ” సోన 

రుడు. స్నుబహ్మణ్యకప్ నాగి భట్ల సరన కవితో నుభయభెం... ఎకి 
వును, జాోలవటణికు స్వయంకృషి, జేసి సాహిగ్యన స్థాతుం మె, ఎను 

చరి త్రము-ఆముక్యమాల్యడ వీరి కభిమానిగ గంధపు. జ్యోతి భాగ 
ముకూడ నీయన చక్క లనెతిలొను,. అదిళొంత అిలుత్ జీవనాధార 

మెనది. [క్రమముగా గవిత్వరచన మే (వభానవృత్సిగాం బట్టుకొని రాజ 

దర్శనము చేయుచు సుటబ్రవ్మాణ్యకవి తనలేవడి న్యెగొనుదుండెను, 
1858 లో మాడుగల్లు సంస్థానాధిపతియగు శ్రీకృన్ల భూబతిపి నీశవి 
నీసపద్యములశతక ముకటి చెప్పును. అది “ (శీక్ళ్ణ భూపతి లలామశే త్రీ 
కము”. అస్పటికిం గవియీ డిరువది రెంజే(డులు, మాడు” ల్లునంస్థాన 
పండితులు మనకవి నెన్నో తిప్పలు 'పెట్టిరంట. మం పగడ సూర్య 
(ప్రకాశరాయకవి మున్నగువారు నాండు తత్సంస్థాన నిద్యతి),. వులు. 

అక్కడివారు “కుటయొనెర్ని లేను తన గుబ్బలయుబ్బు సహీంస 
లేమిచేన్,”” అను సనుస్య నిచ్చి నిలుచుండంగాం బూరింపుమనిరి: 
అది యీికవివే నిటు పూరింపంబడీయె, 

వటువహారరత్న ములు వన్నె సగల్ పులిమిోంద వచ్చు నా 
పు ట యటన్నరీతీ జిగి బొల్పగు చూచుకలీలం జూ చుచున్ 
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దొ(ట్రిలనేల | శీలంగొని షోగుల కొక్కు.. గు సాథంనుంచుం దొ 

గుటయొనర్చె లేను తసగబృలయుబ్బు సహంపలేమిచేన్, 

ఇట్టి పరీక్షల కాంగిన నుబహ్మాణ్యకి టను మాడుగల్లు అేండు మచ్చి 

యాస్తానగ్ విగా ష్ ౧దెను కాని జన్గుస్థానమున కొయూూరు దూర 

మగుటచే నంగీకరింపక కవిగారు వార్షి కటవూూగారను వచ్చునటుల 
(ప్రార్థించెను, 1858 మొదలు 1809 నణుకు న "సంస్థాన వార్జి గవిత్తృము 

సు బహ్మణ్య! వి ఫొందుచుండెు. 

1869 లో వీఠికాసర సంస్థానమున మాసనవేశన మేర్పడినది, గంగా 

ధరరామ రా యేర్మదు. డీక వ్మ్పతిభం దెలీసికొని సన్శానింజెను, ళ్ (దొ 

సరిణయను ” అను (పొఢాంధ (వబంథ మూ మహారాజున కంకితేము 
గావించెను. వత తృృతిపదానవీమయ మో పద్యము తెలుపును. 

శాలివానానశేక సంవత్సరము నిందు 

XX నకరీందుసంఖ్యల సెసంగ 

జరుగు(ప్రమాధివశ్చర మార్గ తిరళుద్ధ 

నప్తమా శుక నాసరము నందు 

(శీ మహో ర౮ాజభూమిత చగతుండు నూ 
'ర్యారాయభూ గాయకొళ్ళి +దోండు 

రావు గంగాధరరామరాయశు మా 

భవుడు స్నుబప్మాణ్య క వీపనుసాగు 6 

బీళ పుర దుర్గ సొధంపుంబెద్షళొలువు 
నందు ఛో (దాపరిణయకావ్యంు ఇండి 

యధిక శరమూాన్యభూమి విమ స్పణులును ను 

వర్జ్య వలయంబులును సేలువలు నొనం గె. 

ఈ భ(దాపరిణయము నాలుగ జా సనములు కలది. “కొణాదము "పెద్దన 

సోమయాజి భదాపరణయమిను మాటు వీరుగల ముశుందవిలాన (ప్రబం 

ధము రచీంచెనని ఏళేశలింగపంపంతుంుగా రు (వాొసిరి అ ముకుంద 
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విలాసములోని కవితారీతు లీ నుబన్నాణ్యక ని కొన్ని నంగహించను, 

అందలిపద్యనులు సద్యములుగాంగొన్ని యిందున్న ఫి, కథ లోలహాడం 

'బెద్ద నూర్చులేదు. భానములు చాలనజకు దానిని బోలినవే, శులిష 
యము (శ్రీ నడకుదుటి ఏీరరాజుగారును బెల్ల డించిరి. ఆకవి గవితప్రై ల 

యభిమానమున నీనుబ్రవ్మాణ్యకవి యిటులు జీసినాండని సమగ్ధించు 

కొనవలయును. పురాణపండ మల్ల య్యశా(క్ర్రీగారి వ్యాఖ్యలో 1912 లో 
న్మీగంథము 'ేంటి వీఠికాఫుర (ప్రభువు లాొవివరించిగి, ను(బహ్మణ్య కని 
సాధారణకవి కాండనుట కతనింగూర్చినశ థలు చాలంగలవు, పెద్దపెద్ద నం 

స్థానముల కం బోయి యత(డుచూపిన విచ్మి కాకుకనికాగ లందులకు 

దార్కాణ, ఆయన “భాటు ఛారాచమ 'క్క.రసారి నునునోః (౫ థమ; 
సంథానించెను. అందుసంస్కృతమునం జూటువ్రులుగ నుండి పండితులే 
బరంసరాయాతము'లై యున్న గంభీ రార్థకములగు న్లోగ ముకు సులభ 
మైనయర్థము (వ్రాయబడియున్నది, (ప్రాచీనాధునాతనపద్యము లెన్నో 
యందున్న వి. 

కమలాకర కనులాకర 

కమలాకర కనుల కమల కనులాకరనమై 

కమలాకర కమలాకర 

కమలాకర మైనకోొలను గని శా నుదతుల్, 
ఈపద్య మిచ్చి మాడుగుల సంస్థానములో నెవరో. పండితులు 

నుబ్రన్మాణ్య శా స్రీ గారి నర్థము: చెప్పుమనిరంట, నాంటి వారిలో నిట్ట 
పొహోణములన్సు (బడ్దలునొట్టు దిట్టలు బూాలనుంది యుండువారు, చున 

శాస్త్రిగారు వెంటనే డానికర్ణము వివరించి చెప్పిరి. తరునాత సేకరిం 
చిన కొన్ని వాటువులకు వ్యాఖ్య (వాసి “చాటుధారా చమ క్కౌార 
సారము” వెలువరించిరి. 

జయంతి రానుయ్య పంతులుగారికి బీరికిని మై రీ. రానుయ్య పంతులు 
గారి ప్రోతృహమువలన సీళ్ళతి రచిత మైనది. ఆ నినయమిను నిస్సష్టము 
చేయు న్లోక మోాక్రిందిది విధిగా నుదావారింపందగినది, 
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శ్లో. వతాదృగ్భిర్లుణ మణి ర్ఫ్భూవీ.లేనై వలేనా 
నుజ్ఞాం(పాప్య (శితహితక రీం (వేమవన్మానపూర్యాం 

అల్లంరాజానయమణి రసౌ రంగ ఇశాయ్యాార్యవు త్ర 

స్సు (బహ్మ్మణ్యస్సుక నీ రకరో చ్య్చాటుధా ల సాొరమ్” 

రామయ్యపంతులుగారి నుద్దేశించి సుబన్నాణ్యకని “ అంతర్హావ” 

యిటులు చెప్పెను. (ప్రశ్నోత్తరములు లోసలనే నిగూఢముగా నుండు 
సమస్యకు “అంతర్లాపి యని పేరు, 

వొస్పినాండ “రెండు చితోత్తరము లిందు 

నల జయంతి 'రామయార్యవరుని 

నువచనమున నే దడవిలో. జరించు నె 

ద్దశ్వరునికి (బియము 'నెక్కు డనం 

స్నుబహ్న్మణ్యక వి యాధునికుండగుట (గ్రంథవిమర్శములనుణూడ (వ్రాసెను. 

శ్రీమన్మాడభూపి. వేంకటాచార్యకవి రచించిన “భర తాభ్యుదయము” న 

దోవము లున్నవని స(పమాణముగం జూసీ రాజయోగి ప(తిఠలో 

వెలువరించిను. కాని యిక్కవి శీఫద్వయ మైత్రి, అఖండయతి, కొన్ని 

(పొాచీనలాక్షణికానఖిమత సంధులు విడిచి పెట్ట లేకపో యను. అదియటుండా, 

సుబహ్మాణ్యకవి (పతిభావ్యుత్పత్తులు నమానముగాం గల కవివరుండు, 
వారిపద్య ధార కం జివర నొక యుదాహార ణఇమిచ్చి విడిజెడను, 

పగ డవుమోవితో జిలు౮ంపంబయ్యద త్రో విడియంపుసొంపుతో 

నిగనిగ నుబ్బుసిబ్బెముల నిగ్గులతో. దగుగుబ్బదోయితో 
సొగనసగువేణితో బెళుకు భూపవులతో లలిలేంతనవ్వుతో 
జిగినగగుల్కువచ్చి యొక చేడియచూచెం (దిలోక మోావానున్, 

భ(చాపరిణయమనము ఈ గరా 
bh 



మండపాక పార్వతీశ్వర కా స్త్రి 

1838 - 1897 
జిల'నా(టి జెదిక యాన్నాణుండు. అపస్తంబనూూతుడు. పొఠాళర 

గో(ళుండు. కల్లి బోగమ్మ, తండ్రి ఇామళవి. జన్మృస్టానము విళొఖపట్టన 
మండలములోని పొలతేరు (బొబ్బిలి సమీపము) జననము UE. 
1888 సంl| జాన్ 80 లేదీ, నిర్యాణము 1697 సం! జూన్ 80 రేడీ, 
విరచిత (గ్రంథములు ఏక పాన శతకములు! ౧, ఉహ్మేళ శతకము 
౨ చిత్తిళతి 3. పేంళటకేలనాయద్విళతి ఈ, వళ్ళ నాయక శరకము 
౫. విళ్వనాథస్వ్పామి శరకము ఇ. కాళీ విశ్వనాథ శరీకయు 8. పొర్థిన 
లింగ శరకము రొ, పరమళీన కళరకము ౯, నూర్య నారాయణ ళరకను 
౧౦. బాల శశాంక మొళి కతకనము ౧౧, చం(ద్రఖండ కలాప శతకము 
౧-౨. కలిఫురుష శతకము. ౧౩. ఈశ్వర శతకము. 

శతకములు, (వికి) 
౧ నీశారాను ద్వ్యర్థి శరకము ౨, (శ్రీ జనార్జన శతకము క, కాళి కా 

విశ్వనాథ 'నీసపద్య శతకము ౪౪, పరమాత్మ శఠశము ౫. పొర్వతీశ్వర 
శతకము ఇ... ఇజాశీవిళ నాథ (సభూళతళము 1, నరార్య నా రాంపణ కత 
కము ర. జేంకటరనుణ శతకము కొ వరాహ నరనింపాళతకము ౧౦. 
జగద్రశుక కరఠకము ౧౧, రదమూనాయక శక్షకము ౧౨, అంజుకేయ 

 శరకను ౧౩, రాను రకహోళకకను ౧౪, గో పొలకృష్ణళతకను ౧ 
'బాలకృన్ల కఠశను ౧౬, రఘుపలిళతకము ౧8. జగ చ్నాంయపకశరళనూ 
౧౮ రాములింగేళ్వర ళతశము ౧౯, నర్వ కానుదాశతకను కం. గణ 
పతిళతకము ౨౧. నారిళతశను -౨.౨ి.హారిపా లేళ్వురళతకము. నూలిళా 
కృతులు, దండకములు మటికొన్ని లభ, 

ల్స్ |. భ్ న్య ములు, 
. Ae (కీ శాథాళ్ళన్ల సంవాదము ౨. బొబ్బిలి కుహారాజ నంళాబళి 
3. ఈమాసంహోళ ఈ... శాంచీనువా త్రము ౫. ఆమరుళము ఇ. ఆయర 

గద్భ్భశావ్యములు, ఈ 
ఈ యాశాఛర్యిక ౨. రుచి త్రకథ క అభుచికళథ ఈ (శీ బొబ్బిలి 
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నంన్మషృత కృతులు, 

౧. గుణిళ్లోశాది చిగ్రరచన ౨. శవిళా వినోద కోళము 3, నీతా 
"కరృస్తుతి ఈ శాశిళ్వరాష్టళము ౫, మంగళొష్టక చతుష్టయము 
౬, (శీ జేంఠటగిరి ప్రభు ద్వ వరి శ్లోక కదంబము ఇ'శ్యాదికను. 

పార్వతీశ్వర ఇా స్రీ గా రభిన వాంధకవితా పీతామవాుుందని వేరు 

జెందిన పండితంండు. ఈయనకు (బ్రబంధకవిత్వమందును శతక కవిత్వ 

మందును జెద్దనునుకారము. శతకకవులలో నీయన కున్నది యుత్తేను 

నమ. పీరు (వాసినకతకనులు శతసంఖ్యగలని, సత్యవోలు భగవథ్కటవి 

మున్నగు వారు శతకశతము రచించినట్లు తెలియుచున్నది. తెలుంగు 
వాజ్ళియనున శతకములకు గొప్ప విలునయున్నది, అది యిప్ఫుడీప్సు 

డీయిరునదన శతొబ్దినుండి యింఛుక సన్నగిల్లుచున్నది. 'నేంయను 
“కాళవా స్తీశ్వర' (పభ్ళతి శతకములను గారవరుతోీం జూచు చున్న వారు 

ఇవాలమందియున్నారు, పొర్వలీశ్వరక వి ౧౯ వళ తాప్లిలోం (ట్రసిద్ధుండగు 

శత్రకకని, శేనలము శతక కనిమేుకాదు. అఆశుకవి,- ప్రబంధకవి కూడను 
పీరినిగూర్చి చెప్పవలసిన విశేషములు ణూల గలవు, 

ఈయన విళొమువాుుందు వీరయసూంరి. ఇండునుతీపరిణయము, నిర్దుష్ట 

నిరోష్ట్య్ర దా శరథఢీశతకమా, లక్షీ న్ఫసింహనుకా ర్రిన్ముతి కృతులు రచించిన 
వారు ఏకే, పార్వతీశ్వర శాస్త్రి గారితండ్రి శాదుక ని బ్రహ్మో త్రరఖండను, 

శా.ర్తికమాస బ్రతమాసాత్స్శ కము, బలరామశ్లే శ్రమహా త్ర ము జానకీ 
రాముశతకము, సూర్యనారాయణ రామ్మ పభోశతకములు రచించిన విధ్య 

త్కవి. పార్వతీశ్వశతవి యన్న గారు రానుస్వానింశా స్రీ చేడాంతకృతి 
కదంబను, గలగాలహర్కి గంగా స్త నము (వాసికి పార్వతీశ్వర శాస్త్రీ గారు 

తం(డిగారి సన్నిధిని ముదటం జడువుకొనిరిఈకు వాత తా తా నూర్యనారా 

యణశా(స్ర్రీగారి కడం బథించిరి. శ్ర క్రై టేంద్రస్వామివారి 'యనుగనవా 

చన నుషనిన్ల తాళ చు చేసిరి, స్వయంకృపి.వే. బలమైన. పొండిత్యము 

సంస్కృ తాంధములలో: సంచాదించిరి, కవిశ్వము సహజముగ నున్న కే, 
| 



$0 ఆంధ రచయితలు 

ఈ సహజకవితాధార కాయ సాధారణ పాండిత్యము తో డ్రై నడి, పం్యెండన 
లేంటకే వాటముగం గవిత (వి'య నారంభించి “కవితా లకొంకురము ” 

పంతముస వట్టి గంటలో? జెప్పెను, చిన్ననాటనే LEO మున్నగు 

సంస్థానముల శీగ కవిళాప్రదర్శనమున నఠ్క-రింపఒబణెను. బొబ్బిలి 

సంస్థానమున విద్వత్కవిగాం గుది రను, ఆయాసంసానరంగములలో సీయన 

కనఃబటిచిన కవీకౌచతురత వేనోళ్ళ మెచ్చుకోలుబడ సినది, పోర్వతీశ్యర 
కవిత త్రజ్జీవిత నిశేవములు * అకశర్య యను నీవ సపద్యములలో (టిసి 
నిను. ఇది యొకటి చదువ్సుండు ; 

ముణీయు నజ్జాతలో వణజవు పట్టగంజూచి 

గులుతు తస్పళ నాసకురియుసట్లు 

మంచిపద్యములు గావించి కిందని రంగ 

రాయనిభుం జొదరమున( బల్కు. 

“నీవిాంయ భారంబు నేనుంచి యద్భుత బీ 
( బాశరభుటిత సద్ధంబు లై దు 

సంచరత్నము లనః బచరించి నవరత్న 

సద్యయు క్రృముగః ద(తృభున కొనల 
గాక కాళీయనయమున. గాలివాన 
౧... కురియం U8 నది మాన్నంగోరి నూని 

“wel యలివృష్భై కష్ట వారాష్ట్రకమున 
= ాకివాకేళ్ళరేక! మహానుభావ |! 

జ టన 5 రర పవి భండన బొన్బిలి (కభోబ్య జేంక టక్వేశాచలపసతి రంగా 

రాళ మున సట us pa సీద్ద చాక్కనటకు నంజేహింప( బని 
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యాగము పట్టలేదు. ఆయన బొబ్బిలిసంస్లానకవి కావలసియుండెను, 
అనందగజపతిదర్శన ము బేసి పొర్వతీశ్వరకని యనూల్య పద్యములు 

చదినెను, అం దిది యుకటి, 

అప్పదుండగు మేఘుండు బలి 

కు[పదుండగు ఖేచరుండగు ననుపదుండ 

వీ(పదుండగు నర్కుండు నం 

ద(పదునకు సొాటియనంగ( దగునే వీరిక. 

విజయనగరములోని యాన్తొనసండీతుండు ముడుంబ నరసింహాచార్యక వి 

“అన్ను వతాళంణాల కనాహా! యని తీల్లడనుంది నెంతయున్ ” అను 

సనున్యనిచ్చి “ విన్నెలం గాయం గాయజుడు 'వేనుఆుమై విరిగోల లేయ లే” 

యస్ పూర్వార్థను వెనుక చేను పూరించితినని తక్కిన చరణములు 

శాస్తులుగాగు జెప్పవలయుననిరంట అప్పుడది యాథువులో నన్నుప్రాసము 

నచ్చునట్లు వీ రిట్లు పూరించిరి. 

(భొన్నన గోయం గోయనుచుం గోయిల కన్నెజుం జేయ కేయటుల్ 

కన్నె రగొయం చాయసను కీల్కొని పొంగిన చాయ బాయల, 

1365 లో వావిలినలన జమించారగు ఇనుగంటి నీతొ రొమస్వామిగారి 

దర్శనమున శీ కవి వెళ్ళినపుడు పసుచరిత్రలోని పద్యనునిచ్చి సంస్కృ్భృతీక 

రింపుమనిరి, తెలుగును సంన్క్భతములోనికి నింతనాధురీభుర్యముగా 

మార్చిన-మూర్చలల కవులు తక్కువ, 

ఆత న్యంగి యనంగర్యూంకరణన జ్ఞ్యానము క్ర దూకో(య్రు న 

సాం బోర్వక తమ్మ్భులంచుః దటిసీ గర్తు షక భంజాత కర 

జాత చాతను నూాటుణెండ నది యేం సోలో ున్గుందుగొ 

క్ఞారిశ్చే వనలేన 8 న్మునెడీ వాజారూఢీ సత్యమ్ముగాళ, 

సా౭._సవ్యా సరరఘుంక్రియా(శ్రయ గుణోేన్నుకాముబాణథరీం 

తస్సీ సౌరసజాతి రి త్యవధృ శా పజ్బాటనీ మా ళా 

ఖీ 



ర్ట: ఆంధ్ర రీజయికలు 

సాసింధూదరసంభ వావీ పురత నృచ్చాధనే చోద్యకా 

జారి శ్చీదన లేన కిన్వితి వచ స్పత్యం యణా స్యా తథా. 

కవి gre క మాతృచర్య ' లో నిటు వివరించుఖోనెరు, 

సుతనిరామయళ క్రై సూర్యనారాయణ 
స్వామిని గని హర్ష వల్లినుండి 

వావిలివలసకు వచ్చి యిన్లంటి నీ 
ఈొరానువిభుః గాంచి ఈక్చతిజ్ఞ 

నణంచి యా “తన్యంగి ' యనెడు వనుచరిత్ర 
లోని పద్యనునకు శ్రోశరచన 

(ప్రతిన నిన్నూ ట యే/బదియారు పద్న ముల్ 
గలుగుషోడశవీధ కందరచన 

ఠత్కవులక న్న నెక్కుడుధార ౫) 
వింతీయగునట్ట యాళుళవిత్యరచన 
నాకు గించి చెలగించినాండ బోర | 

'.“వారివారేశ్వరబేవ ! నుజోశనుభాన | 
ఆ వావిలివలస (ప్రభివులే యిన్నూ టమేంబదియాటువిధములుగం జదువం 
వగిన...శందము (వ్రాయుండని Wud నడు నాయన 
Kar నిట్లు 'చెన్సీరి, 

sn Myer | లో | సనన 

ధానా | గాభ వార్త | పండిత | ఖానా 
య (న్రీనామ... జీవ | బహ 



మందో పాక పార్వతీశ్వరశా స్రీ తీ. 

ఆశుధారాపరీకలో నీకవి మొదటితరగలిని నెగ్గివాండు. చతుర్విధ ర విత్వ 

ములందు నీకవి కడుదిట్ట. ఒకశివరా(త్రి యుపవసించి లింగోద్భవకాలమున 

మొదలిడి తెల్ల వాజుసరికిం "బార్వతీశ్వర శతకము గచించిన యాళుకవి . 

సరుం డీయన, రెం డేశ(పాసకతకములు మూన్నాళ్ళలో రచించి చూపిన 

ఫీ భుకవి తాచతురుండు. యనుశముగం బద్యములల్లుట్క, డ్విత్రిచత్యప్పాస 

ములతో: గవిత్యవాయుట యికవికి వేడుక, 
పేరి రాథాక్ళన్ల్ణ సంవాదము కృ ప్లా భ్యాదయుచు అమరుకను, తెలుగు 

నొంటం (బ్రాదారమున నున్నవి. వెనుకటివారిలో, తాళ్ళపాక తీరు'వేం౫గ 

భన్స అమరుకాంధ్రీక రలయం ద్యగణ్యుందు, అధునాతనులలో నమరు 

కము నొంధ్రీకరించినవా రయిజాజుగురు కలరు. నానిలోనెల్ల ఏరి 

శిలిగింపు చాల గొప్పగా నున్నది, "రాధాకృష్ణ సం నాదనులోని 

యి [్రిందిపద్యను ఏరి తొతీశండ్రుల విళిష్టత కొక గుజుతు, 

సీ, ఇశ్రీమిాజ నభయభాసూ నుఖ్య సత్కృతుల్ 
శజ్ జ్ఞాలెన్న (గ నుదంకితదులు చేసీ 

యశనముగాంచిన పరయ మసీవీ.మణికిం బొ 

(త్రత్వంబుం గార్తిక(వతనుహ త్త § 

శివమహా త్వ్యాద్య గే క విధ (ప్రబంధంబు 

లొనరించి సత్కవి వినుతి; గనిన 

పాళాశరనగో[త పావనుండగు మండ 

సాక శా మేశ్వర పండితునకు 

నుహిత పుత్రత్యదును గాంచి బనుునిచీత్ర 

చిర్చిశతి ముఖ్య సత్క్మృతుంల్ ఇన్ఫీ సెంస్వు 

వగసీతిని గద కులకీ ర్తి వర్షిలంగ 
సరనగుణసొం(ద్ర ! సార్వతీశ్వరక వీం,ద ! 

పార్వతీశ్వర శా హ్రీ గారి -మునునులు పార్వతీశ్వర శాస్త్రీ ణారును భా 

పానకులై తాతగారివి మజుంగున. ఖడీన క ఏశారనాస్యములు ఖొొన్ని 



ర్త ఆంధ రేజయికేలు 

ఛారతి కందిచ్చిరి, అముద్రిత గంథ చింశామణి పార్వతీశ్వర శా క్రీ 

(ప్రతిభకు నికనము. తీత్పత్రికాధిసతులు పూంద్హ రామకృష్ణయ్య గారు 

ఏరి చరిత మూనూల్యాగ్రముగ (వ్రాసిరి అది పార్వతీశ్వర ళా శ్రీః 

“ఆత్మచర్య ? యనందగు “ వారిహాలేశ్వర శతకము ” మ్య స్టో. 

వెలసియున్నది, పార్వతీశ్వర శా క్రీ గాగికిని, మవ మదో పొధ్యాయ 

కొక్కొండ 'వేంళటరత్నము సంతంలుగారికి నీషత్రీకాద్యారమున? "i 

నోళ్ళు 'భాపావీవయక వినాద టూ పొడిల్లినది, 

పసార్వతీశ్వ ర శాస్త్రీ? రు ముహోభక్తులు, కడ కాలమున క్యు 

జయునికు నమస్క-రింతు: దరింతంశా”” అను నుకటనుతో. 

ములు చెప్పుచు ముప్పదిమైదు సద్యములు పూర్తిచేసి జీవము కు 

వీరు జేవించిన యొనుబదిరెందేంద్లలో శ తాధికములగు కృతులు విగచిం చిరి, 

తుదకు విగీలిన కృతులు కూడ చెనుబదిగెంజే. ౧౯ న శళా[లో ని 

యాళుకవి లేడనటకు సంజేవాము లేదు, పార్వతీశ్వర శా (క్రీ గారి శతక 
కవిత యిటులుండుననుట కొళపద్యము ముూూదలించి యిక విరమిం'ెదను, 

అతుల్ నిన్లనునట్లు హాస్తములు నిన్నర్చించున ట్లాళ్ళు ని 

నృహీణంబుగ నమ్మునట్లు జెవి ని న్నాలించున ట్లాస్యముకా 
దీక్ష న్ని స్లొనియాడునట్లు కరుణ న్వీవ్చీంచి రశ్షీంపుమి+ 

వాట్ట! ననా న కృష్ణా! బాలకృష్ణా | హరీ ! 

# 



మాడ భూప. వేకటాచార్యక వి 

1835-1895 

శై స్టర్యాన్మాలుండు, శాశికనో కుడు, అపస్తంబనూ(క్రుండు. తల్లి; 

ఆలిజేలన్ను. తండి! నర నీంబశ చార్యులు, జన్న'దేళరు'! నూజివీడు. జననము 

1885. నిధనము 1ర95- నున్మథ నాముసంవత్స్ర ఫొల్గునబహుళ్ తృతీయ, 

(గ్రంథములు: ౧ భరశాభ్యుదయను (ప్రబంధను) ౨.ఛామననాటకము. 

ఏ, పునుబొజవిలానము, ఈ, హాంససం'జేశము, ౫. ముదనమావాన చరిత్ర 

(వచనము) ఇ... బృవాదై పద్యరత్నాకరమయు. 8, రానూవధూటీ నత(త్ర 

నూల.(చాటుపద్యనుణీ నుంజరి.డ్వి రీయభాగ ము చూడుడు) ౮,అనంద 

గజపరలిమై ాసీన ౬౫ శీధములు. 

శతొవభానము.లను (పాదారములోనికిం 'బెచ్చిననారిలో "వేంకటా 

చార్యులుగారు క నిఫ్టీ శాధిగ్గెతులు, భట్టుమూజర్త్యాదులు కత లేఖనీవద్య 

నంభానధురంధరుల నుని చెస్పీగొనినారు. వేంకటా చార్యుల వారు అసాొ 

వారణుట్లై న మేథావి, ఈయన గంటకు వందలకొోలంది పద్యములు చెప్ప 

గలనేర్సరు లనుట యటుంచి, మీకసంధాగనాణనున నూరులకోలంది 

సద్యములు అప్పగించు బుద్ధినుత్తరులు, ఏరి మేధానిశీవమునక్ష? 

జెక్కు_కథలు తెలుంగు జేళమునం (వాశియున్న ని, వేటూరి (ప్రభాకర. 

ఇాన్ర్రీగారు “చాటుపద్య నుణినుంజరి” లో 'వెటునరించిన కథ. యెంకి 

(పకటింజెదను. . . Se 

“పనబ్బాకం అనం కొచార్యులుగారిదగ్గణ కొక సప్పుడు అనలిస్హుండగు" 

ఆరన దేశపు వీచ్య్వాంసుండు వచ్చి స్వరచితము తన శ్లోకములను జడ 

నుచు వివరించుచుం. (బళంసించుకోనుచు.. గుండ ౮ 'ేంకటాభార్యుల 

వారు వినుడుండిరి. పది శ్లోకము లయినని, ఆత్ాక్క్య్చృష్ట $ (ప్రశంసా 

పరాయణుండుగా నున్న యా పండితుంనితో “ అయ్యా క్ర A] ములను. 

విన్న నాడు నూ నొయనగారు నాకు జెన్చీరి, (ప్రాచీన 8 విక్ళతేనుశై ను. 



$6 అంధ రచయితలు 

యి శ్లోకము -లనం కౌచాత్యటుగా తుంగ రని యాత్స్మీయములుగాం 

జదువ నారంభించితిరా )” యాని పలికిరంట, కువీతు: డ్రై పెడ వెడ నత్వ్య 

నవ్వి యా యజన'టేశసండితేశ(డు జేంకటాచార్యులుగారి నెక “పక్షీ! 

నీకు వచ్చునేని చదువుకు", రచించిననాఃడను జేజే యిక్కడ నుండంగా- | 

నాలోనే యిట్లు పలిశద వేగుయ్యా ! ఎవ్వర వీవు ? ' అని తంటారించెన(టః | 

ఇదిగో చడవ్రచున్నా నని యేక సంథ్యాగహాణమిన నప్బ్పగించిరి. వెల్ల 

బోయి యా సంజీతంండు చేడుకొనినంట. మోగా నూవాత్స ము నటుల. 

నైతిని మన్ని ంపుడ 0 (/ 

ఇట్టుశథలు. గాథలు వీరినిజూర్చి (త్రన్వితండళులు, కని విని యె. 

గని భౌచలోనిని భొన్ని పద్యములు ఏరికడ నొక్క సారీ చదివిన (జాలంను, . 

అని'' యద్భుతముగా నల్లించిన పద్యానుల నలె నవ్పగించు నారంట, 

ఆయన భార ణాళ క్రి యిది, ఒక గదిలో నూజుంచెంబులు 'పె్టీ పుల్లతో: 
మందు వరుసగా సాయింనధూూ;  గదివెలునలనుండి వివి మరల నడబు' 

నణాయిపై జబ్బ కెప్టినను ఇది యాసంఖ్యక ల జంబూ అని జెన్సునో 

గ " శబ్బగహాణమున శాడ్ సాయన ట్ట బుద్ది సొత్ళు నీ ముం తెడిడీ 

వల్లి ఫోడరకవ్రలు, తీరునతి'జేంక టకవ్రులు పీరిని నిని యవథాననూ 

లోరరథించిరీ; “శపునత్టేంథటక ఖ్రైలూ అవధానలళను జీశవు pire 

తా లుగారు శ శొనధానీయే శాదుం 

14111 

కోరను. తెలుంగురాజు అెందణో వీరి నాదరించి సత్క 
గల్ సగ rnb 7భాంవురము, తోంచినవ్వు 

జ స న ములు గావించి యాళుక। త్ర! న 

Fn ‘ 
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నోాడభూాపీ చేంకటాబార్యకని ర్? 

గంగాధర రామారావుగారిని దర్శించి 1879 లో నవధానము జేసెను 

ఆయనథానమునకు మహారాజు నుహిశ్చర్యభరితుండ్రై  మనకవివరుని 

గొప్పగ సర్మానించిను, ఈరీతి సీయన పొందిన ఛాజగొరనములకు 
చేరలేదు, 

చింతకాయ కలేశాయ బీరకాయ తనూరిశీ 
ఉచ్చింత కాయ వాక్కాయ సాధకశాయ తచూాంజలిమ్, 

ఈ మొదలైన ఖొంటిరకవు శ్లోకములు చేంకటాచార్య రచితములుగా? 

జాలకుంది చదున విందును, 

ఆచార్యులుగా రొడ్డుపొడుగులుగల మూనిసీ. స్ఫురద్రూపీ, ఆయన 

రనీకతకు నిదర్శననులుగాం గొన్నిరచన లున్నవి, “రామానధూటి 
శారానళి” వానిలో నొకటి, ఆ పద్యములు రసఘుటికలు, "రం డుదా 

హారింకును, 

సీ. (శ్రీరాధిశాకుచాన్లేనజ సంతోవ 
వినకు(దా శ్రీళ్ళష్ణవిభున ఇంగ 

సళలవిద్యాన్యా క్రీ సౌధనభాతయా 

శఛారజాంబకు ననుస్కా-రనులిగీ 

మైహీశానంద (వనావావూరక మైన 

సో మౌళి నిరవ్హుకోలివీ 

సేవిఢ రతితం(త పొంజిత్య ఛవనమునశను ' - 

భనములె వచార్థములుగ 'నేర్చణిచి నీన 
నద్య నక్షతమూాలిక భావనీదుల 

నునను లలధంగం నూరు రానూనధూటి, 
g§ 



ఇకలే అంధ్ర కథయుకలు 

ఒకనాంటి కలలోన నకీయ | నీశాలిపొ 

జేబులో జంటింబు చిక్కినట్లు 

ఒకనాంటికలలోన సకీయ ! శొగిటంకేర్చు 

తటి గంకు గచ్జానందా(కీన 

ఒకనాంటికలలోన నియ! మెల్లన నాదు. 

గులో pre” కూసిన 

ఒకనాటి కలలోన సకియ ! సీ జేతిపో శ 

| చీలోన జందెంబు చిక్కినట్లు జ 

| బన్ని వీధను-ల నచ్చట నున్న నాంటి 

నన్నె లన్ని య గలలోన వచ్చి యిచట 

గానీ గూర్చుచున్నవి నిన్న గాసి యెట్లు b 

"మరులు నీల్పలజేక్తు రామావధూటి | . 

నిస. వరు నూజపటి (శ్రీరాజూ శోభనాద్రి అప్పారావుగారి 

ననున విద్యత్కవి, ఈయన సత్యమా లని బిరుడము * 

.. లదు. . వీరి తండ్రీ నరసీంపః 
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సరనుండు దూరమేంగునని చాల నానుడి చింతనొందు నె 

బ్లరకు వినోదిమై నను గళానిధి న్రైర'మొన ర్చె 'వెండియున్ 

బరభ్యత కాక లీరవము 'బొసి తనర్భును నివ్కు-టీ విస 

త్వర నులయానిలంబుల సం (బాణము లేహరియించు నెంతయ. న్, 

ఆచార్యులుగా రనపత్యులు. 'భరతాభ్యదయము” వారిపుత్రుఃడు, 

అవధాన (పతిభాయాతనుగు కీర్తి నారివుత్రిక. గుంటూరిలో నిప్పుడు 

న్యాయనాదులుగా నున్న వేదాంత నరసింహాచార్యులుగా రు సరి 

ద గకుమారులుం 



- 

ముడుంబ నృసీంహాచార్యకవి 

1841-1927 

ba క దగ్గణ వంశోభారా శీరష్థనుగు ఆశ్యుకేస్తురి - జననను 1 

 _ ప్రవంగనంబకృర భాద్రభదజహుళనకమి 1041 సంకరం ఇ స్టైంబరు 12, 

"౫ నిర్యాణము! (వకవనంబక్సర భాగ్రపదబహుక ఇ్యాడశి. 1927 

" జస్టంబడు 22 లేదీ, గ్రంథమాల! గ రంగోళ శరకను, ౨, గాదా 

శృంగారము, క. ముర్గాళ్ళంగారనతు, ఈ శామినీవృష్టీళ్ళంగారము _. 

Me అంగళ్ళం గారను జ, నం శృంగారము, జ, శ్రీకష్షుచొటః ॥ 

వరా ౯ సర్య శరకము, ౯ కృష్టీంచాళత్తు, ౧౦. గరజాదల 

నాటకము. ౧౧ కృరులు గతి, సారి భలం నం స్య తే ంథములం! 

౧, బుహ్మూనూ శ్ర భామ్యను, ౨, స్ఞగాశ్రురోమంథతు, శీ. (ప్రపత్తి 

చింక. ఈ, నృనీంచ శారీరక ఖోాన్యుముం ౫. ఉజ్జ్వలానండ చంపువం 

| క, వాసన సళాశరీయ బాటను, $, జయసీంహోళ్టమేఫీయను, 
ఈ చిక్సూర్యాలోకను.. క, శావ్యనూగాక్రళ్ళ క్తి ఇ క్యాదులు, పీడ 

| సదిన్ముష్భకమున (బాసీన ఈ క్త ప ంథనుల సంఖ్య వల, సాహిత్య ౦థ | 

= యులు గక స్రోర్రళ్ళకులు ౧౫ నీతిళాన్హ్రరశనలు ఎని, . 

బోదార్యస్వానుకి. “భగవక్క్యవి' యని బిరునను,, 
బార్య దుపొసించుచు డనళ్ళతుల నన్నిటి నాథ 

/ 

w 

gh 

గ్. 



ముతంబ నృసీంచళశదార్యకవి él 

సదవయేంట సహజముగం గనికాభారయలవడినడి, అచ్యుతపురాగ 
హారములోం జిన్నతనమునాంటి యుకవ్భతాంత మిట్లు చెప్పుదురు, 
అప్పన్నయను కుట్టువనివాండు పట్టుగుడ్డతో 'నొళసంచి కుట్టి యమ్మక 
మునకు చెచ్చెను. ఈయాచార్యకవి "బాలుండు డాని నాసీంచెను, కాని 
వతం గానిలేదు. త ద్రామే యీపద్యను వానిపై నాళువుగం జదినెను. 

మునీయాగరకుకుండును 

మునిసత్నీ రథ్షకుండు చోదముతోడన్ 
నిను+ గనుంగొని [పోచునుమి 

జరిజీ అప్పన్న నాము ! నద్దుణభానూ | 

చదువుకొన్న కుజ డని అప్పన్న సంతోషించి నంచి పట్టుకపొన్చునెను, 
పాసము పోయినదని యరఠం జెజటిగన నంచి యోయకసోయి 

యుండు నాడు, 

(శ్రనునుగా నరకించోచార్యకవి పండితుల తలలూవీంచు కనితంము 

జాయ మొదలిడెను. సకనీయములగు సంస్కృ తోం (గ్రంథము లధిక 

రిం'టిను. శాస్ర్రపాండితిని సంపాదిం'చెను. కంశము నుంచి దగుట సంగీత 
ముకూడ నేర్చిను, 

చానిలినలన (వభుని దర్శించుట కోళన్వు చొచార్యులు సయనమెంరి, 
ఆ దోరచేరు నీతారానమయ్యం కను లనిన నా (ప్రభోవున శఖీమానము, 
ఆయనను దర్శించి నరసించ*చార్యుం శీపద్యము చది నెను, 

ఇండిలోండకు hho చెలిగలీబు 

పాలక డలికి మిగ పనికీ wee 
శళీకి దనకందునూనునం జాలునుంధో 

కరం డజేలాళొ శ్రీ రానుక్షవలడేక:' 
బదినీని ఈాజు hiss నరసిం రుని తన యాస్తానకవిగ నుండో 

నడీగిధి చెను, ఇత దీది యంగీకరింపక యిట్లు చెప్పెను, “చేను కోంత 
 శొలను క్రితము శ్రీ) విజయనగరము నముసారొజు విజయరోనుగజపతీ 

జేటన్లై యతని *శేలరు. సొలకొండ (గ్రామమున వికిసినళ్ళుః 



నేదాయన దర్శనము? .భేనియ ంటి?, ఆ మహారాజు నా సద్యనులు వినీ 

యాన్రందించి విజయనగరము రను ని సావిచ్చిను, అయః యాజ్ఞ జే 

మణికి పుడు రాజధానికి. లోయి జమ్మి వాసుజేవరావుపంతులుగాకి 

ఎ సాహోయ్యసున అన, ద ౫ జషతి ఈ మూర రా జేందుని సందగ్శంపంగలిగితిని 

వారు ౫" కఏళాధోరణి కానందపడి నన్ను దనుయొద్ద నుంచెద 
ఇంతలో నుహారాజుగారు స*టు బం గాం గాళికి బోన న 

నన్నును దనుళో రమ్మని - చెప్పిరి. కానీ నేను వెళ్ళ ఏల గలుగ లేకు 
మయ్యెను, 

nm 

(| 

ష్ 
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మేము తిరిగి వచ్చినగిరు వాత దర్శనము జేయాడని నాకు 

చా కేలిరి కావున చే నన్యాశ్రయను చేయాలను, ” 

. = నరసింహోశార్యునిమూటలు విని  వావిలివలస్యవభువు అబ్బురవజెను 
శీప్పటి కళ నినయన్సు ఇరువది రెంజేండ్డున్నూతము. ౧౮౬౮ లో సీకవి 

తల్లితో దక్రీ ఇజేకయాపత్ర జేయుచు (శ్రీరంగమునళ వచ్చి యచ్చట 
గంకకాల మును, ఆపుజే “వీకభవతృట్లు | రంగేశ వేవశ్శన్య” అను 
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కుటనున నొళ.శతకము రుళ్ళిణీకల్యాణ కభాత్మళముగ రచించెను 
నుద్ధరించి శతక 

wre 
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ముదుంంళ నృసీంచోదార్యక సీ 68. 

(శీరంగమున నొకవత్సర మండి నరసించాచార్యు! డింటికీవచ్చెను. (శ్రీవిజయ 
నగర (పభువులుకు గాళినుండి బే చేర, మన కవి మరల మహారాజ 
దర్శనముదేసను, ఆకందగజపతియు ఏం కవిత్గగోసి కలగి ఏరిని మరిమరి 
(వేనుంచుచు వార్షి క బనకబమూాన మునయపచుండెను,  ఆనందగజపతి 

ఇప్త్పుటచే మబోరాజు విజయరామగజపతికిని నరగింహాచార్యూ ని కవిత్వ 
పొండి త్యాదులపై విశ్వానను కలిగినది, అప్పు డా మహారాజు నున 

కవినరు డీట్లు చెప్పెను, 
ఈ జగమందు నిందు నటులెల్లరకుం గనువిం దొనర్భుమై 

యాజ గనంగ రాజనుట కుల్ల ము నందియ మొంగ డిందునళ్లా 

రాజను నూట మా విజయరానున *ందునశీ పొసంగు సై 

రోజులు శోకనహ్ని మదిరాంజుట రాజు లనంగ. జెల్లెడిక, 
ఢక్కా డణాంళరణ రవ 

ఫక్కత్సణిప ఫణనుణి నిపతనజ శూల 

స్పృక్క్యర్ల కుహర ఘు 
ముక్కోలపభీత గు వ్రముఖ కూ ర్చీండా ! 

ఈ పద్యగు-లు విని విజయ'రానురగాజు బొల సంతోవీంచి నరసీంటశ 

చార్యుని తన సంస్థానకవిగ నాదగించెకు. భర్తృహరి మున్నగు కృతంలం 

మవారా జీ ప, డితునికద. ఒకించెను, 1 

కర రామ శాస్త్రీ కును పండీతు లొకరు* ఉచూామనముఖం చుంబతి 

వాను జేవః '' అను సగున్య నిచ్చి పూరింవుందవి నరసింసో చార్యుల డిని 

నవు జాయన తడవుళొనకుండ 
భవిన్యదీశోపయముం విచింత్య 

సీమాలయ స్యాలయ మేత్య కం కే 

నులేతి చోద్ధృర్య శిళుక్వ ముగ్ధ .. : 

ముమూనుుఖం చుంబతి వానుజేనః 

అని చదినిను. ఆకువున నింత ఆకందసుగం జెవ్వుట యబ్బురము, 

సంస్కృ ళాంధ్రములు రెండింటను ఏీరికవిత (ప్రొాథకరచుః, తెలులున సర్లు 

(బొసీనవి కళ్కు.నగ నున్నని, 



64 ధ్ర రశయికలు 

స్నిగ్ధత 'జీవదానవులు 'జెచ్చర మందర భూధరంబునన్ 

నుగ్గత వానుకీ న్పొదీవి (మోయ నుధింన నాలానాలంబు ని | 
ర్షద్ధము'నీయ క సషత కళళ! విచ్చి శరణ్యుం దుండియున్ wi 

దున దున్నుది (గ్రమ్మై నేం చిత్రమా! 7 
థి 

శ 

ఈ నమస్యాపూరణ 'మెంఠ రమణీయ కు? నున్నదో యరయనచ్చును,"! 
qh 

కవికల్ప(దును మేనందగు నానందగజపలి ౧౮౯౭ లో బరనుపడ శ 

ముందె, ఆయన గతించిన బెనుక నరనింబోచార్యుని కల నూలోపోయినది, .' 

బక వరక, నంది భగవదుపానననునం గడపుచు సీభగవత్కవి యెనుబడి ' 

యీండ్లు జీ౦ించి ౧౯౨౭ లో జీనవయ్మాత్రచాలించెను, కూచిమంచి తిను 

కదినలె నరసించోచార్యులును నలుగురు (వ్రభువులకాలనున నుంజె 

ననుట ముక విశేషము, 

_ ఈళవి కెనుంగుకృతులలోం గొన్ని చాటువ్రల్కు రంగోశ శతకమును 

శాళ్వతముగ నుండలోలవు, సంస్కృ 'శొంధ్రములలో వీరి కక 
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కొకొకండ వేరకటరత-:శ న 

1842-1915 

నిరరాగిశాఖీయులు. జన సానము వినుకొండ. కాముష్యున్యు 

నము, రాజనేహీం[ద్రవరము, జననము 14-3-1842 సంగ నిర్యాణము .. 

1915. శవిశర్త్య కౌళ్ళుతులు : పంచతంత్రము, సింహాచల యాత్ర 10 

విల్వేశ్వరళరకచు, సనా (ప్రబంధము, కునూరనృనీంచాము? " 

ధనంజయనిజంరు _ బ్యాయోోగమా, నరశానుర విజయ వ్యాయోగము,. 

మంగళగిరి మావాశ సము కోరుకొండ మాహార్మ కను, గో జావరీ 

వర్ణనము, గోవిందమంజరి, డీశీతచరిత్రమ్కు యుగరాజు పర్యటనము, 

పోయం అఫ్ ది (పిన్స్ అఫ్ టేల్చు-విజీట్ టు ఇండియా - ఇత్యాదులు, 

బేంకటరక్న శర్శగారు “దుహోమహో పోధ్యోయః ౫ లని కొనీయాడం 

బడీన పండితులు. చిత్తూరు మండలములోని * తిపువల గ్రానుముక 

వలసిన శ్రీ తనుముథ్యా, స్ బిల్వ నా భీశ్వరులభక్తు లు పీర్లు. తత్కరుణ్చా 

కటోతు సం(ప్రాప్క శవితావిద్యా , .వ్రవీణులు... గుంటూరిలో విద్యా 

భ్యాసము జేసిరి, "చెన్నపురి శాస్త్రీగీయ' కళాశాలలో బ
ండితపద మధిస్టీ? 

చిరి, రాజము హేంద్రవర్శ. రాజకీయ శా్య్రుక ళా శాలయందుం (ఖ్రభా 

నాంధపండితంలై. ముస్పదియీం క్లుద్యోగించిరి. .కవిబ్రహ్ముయనియ్సు. 

అవరసంఖ్యాణార్యులనియు సిరి విరుదములు, - నువనుపకోే రో క 

నుసశబిరుదదుందిన ఎశెలులోబారిలో. పీకు. తొలివారు,..; “=; అఖ్మధ 

భొషాస్తంజీవిని, పీరు? నడపిన తేలుగు పత్రికా. (సిగ్దిగాంబిన. | 

నాంటీ ష్మేత్రిళ లలో నిది యొకటి, - ఖమర్ కంకి లక భతి. 

నళ స్ట వ UTE పూడేత్యను కచయితేల ఫంపాద 

క. మెలిక ఎత దిననను [ని నొయ ఆంధ్రభాషా 
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శజాగనముందును అదియేని 
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కీతరసండ. నేంకటరత్న శర్మ | 

_పూండ్త రామకృష్ణయ్య ఫండితుండు చేశ టరత్న ము పంతులుగారి 

_ బిల్వేశ్వరీయాది కృతులు విమర్శించివై చెను. అయీ విషయమ్లుఖక్షు 

నము(ద్రిత (గంథచింతొమణి యరయనగును, 'వేంకటరత్న కవి కవిత 

సంస్కృతసమూాస నిబిడము, , ఈయనకు సంస్కృృతభాపా, పాండిత్యము 

తక్కువయనియుం దెలుంగున గట్టిళ కి కలదనియు విమర్శళ్లు. లనిరి. కది 

మనము సహింపరాని మూట, వీరు నెండ్సీ. బంగారము మున్న్యగు 

(శో త్తరకపు వృత్తములు కల్పించి.తము ప్రజంధములలోం శేన్చరి.. 

సీ. చిటిపొటి కొంపలు ఛిన్నవి పెద్దది... lf 

యిండ్లు స్టైలు దారి కీరుగులకుల. | 

నారు పోసినయట్లు వారక్ యెన్నేని .. న 

పూర్వాచరణనుల పోల్కిం దనర 

మరికొన్ని నుగ్భహభార్మశ్థనులు నూత్నాణూర. 

ముల యట్లు ప్రైవయి మురువుసూపం 

శై.శ్య(ద్రునుంబుచే సక్రంబులుగ ,వార ,. 
మున, కొకసంతయె యొనర వివణి, 

గా నధిత్యకనృహరి నికాయమె ఘన 

శాజముందిరముగల గడు రాజిలంగ 

జానపద జన సహజ పెంయైనం బోర 

కోలిదానానము నగు గోర్కోండపుర ను, | 

కుమార నృసింసొము.’ 

టళీశలింగముపంతులుగారును ఏరును పరస్సర గంథ విమర్శనములు 

ఇజావించుకోనిరి, ఆ (గంథవిముర్శన నులు 'శ్రమముగా వ్య క్కీదూవణము 

అకు? జేరి వినుగువుట్టించినవి, అయినను భాహాజిజ్ఞూనువుల ఇ విమర్శన 

ములు. కోంత యుసరోరాగబవడిన వనవచ్చును. వేంకటరత్న నువంతంలు 



రక ఆంధ రచయితలు 

(వకటించిరి. వీ ేశలింగముపంతులుగారును “వివేశ వర్ధని" (ప్రక్క బ్య 

వర్ధని జలునరించిరి. బ్లని యన్యోన్యవినాద ములలో జూలశాలను “దెల 

ీ(గినవి, ప్రసిద్ధ సండితం+ డన్న ప డేల్ల చేంకటరక్న ముపంకులుగారి 

(గంథములు వీనుర్శించెను, దీనికి గారణము ; ఆయన సంస్కృ'కౌంధ్ర 

ములం దసనూానపండికం[డై నుహామపశో పాధ్యాయుండను నగ్గలపు 
బిరుద మా నాం జొంధులలో నందుకొనుటయే యగవణ యును. 

“పలుకు దయ్యనూ, ఇది పాయసనున్మూూ ! బమ్మద య్య వుటిల్లాలా | 
ఇది పానకనుమ్మా ! _తాగుమున్నూూ 1” అను రీతిని నూటాదు |గాంధిక 
భాషాస్వరూపుం డీయన, ఇంటిలో భార్యకడను, బజారులో దుకాణము 
కడను ఏరు (గాంధికసంభొనణను గావించెడినారు. అంక పట్టుదల, 
అజవనము, క న్నడను చిఖుగుదురు. బీరు రచించిన వీల్వేశ్వరీయమున 

కొణివమున మాళ్ళక యున్న దంట. * గీతకనుహోనసటము ' అను వరితో 

జయ బేవుని గీతగోవిందమువంటి కృతిని ఏరు సంస్కృతమున సంతరించిరి, 
ఏద్యావినోదము సనప్పాకము అనం కోచార్యులు గారు వంతులు గారిని 
* అంధ్రా జాన్సన్” అనీ వీలుచుచుండునారు, ఇట్టోవి కెలు:గువారికి 
గదా స్మరణీయుడుగదా 1 
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1827-1891 
(ద్రవిడ బేళ జైన వలు. జనననము. 1827 నం||నిధనము 20-8-1891:సం]] 

పుట్టుక నాగపట్టనము, నివాసము ఇన్నపట్టనము. రచించిన(ంథములు: 

సొందర్య రాజస్వామిళతకము 1549-౫ కరదీపిక, పదార్థ నామకోశము, 

బాలదంద్రోదయము, 15871  ఆలభఘుశొముది!15'72 -నీతిమాల 1672. 
నతీధర్మసంట హము, (ప్రపన్న పొరిజాతము 167 = అం(ధ్రళబ్దమంజరే, 
ఊపాభ్యాయళోధిని, వినాయక రకము, (తిలిబ లతణేేషను, 
శబ్దరత్నాకరము 1865. 

సీతా రామాచార్యులుగారి జేరు ఇెప్పీసంతచనే శబ్దరత్నాకరము, (పోఢ 

వ్యాకరణము జ్ఞ వృికీ వచ్చుచుండును. శబ్దరత్నాకర। పాశస్త వ్రమును గని 

పట్టి ఆన్న పురిలోని చేళశభాసూ[గంథకరణనభ వా 'రాచార్యులుగారి క్రైదు 

వేలు సన్నానముగా నిచ్చిరి. నిజమాలోచించిన-చో నైదులక్ష లిచ్చినను 

జిలుటువారు వారియప్సు దీర్చుళొన లేరు. “శరీరక ప్టమును నితృనస్థమునో 
నించుశీనియుం బొటింపక” శీలుంబవళ్లు (శ్రమించి రచించిన నిఘంటు 

వని నిభుంటుకారులు (వాసికొనియేయున్నారు. శబ్దరత్నా కరములోని 
శబ్బములరూసనిర్భయను నర్థనిర్ణ యము కొశ్రునన్నుతమైనదిం పూర్వ 

నిభుంటుభ్రలకంట నిది బసునిధములమేలె నది అతరశ్రమముగా 

రచింపంబడిన నిభుంటువులలో నిదిళీస్టము, తెలుంగున సీరకమైన 
నిభుంటువ్రలకు చారితీసినవారు ఎ. డి. శాంబెలు పండితుడు, సి, మీ 

(బ్రొనుపండితంండును, పీరిర్వురు సొంస్లోయులే, అయరశ్రమనిభుంటువులు 
"కలుగులో వెలయుట' కొంగ్లేయుల'బే యాడిలిశుముం 

తరువాత: బరవస్తు చిన్నయనూిగా రాం(ధ్రజనసామాన్యమునకందు 

బాటులో నుండునటు లోక తెనులపపదనుల నిఘంటున్హను రచించ 
శ 
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దలంచి పదములు | పొమాణిక్యగంథములనుండీ యె త్పివాసీకోని యచ్చ ' 

టచ్చటం గోన్నిపదముల కర్థ నిర్ణయము జేసిగొని యీూముహశోద్యనుము 

తుదముట్టకుండంయ నే పరమపద మలంకరించి?, వోరియనంతరము నీళొ 

రామాబార్యుల వారు సంస్కృ తొంధ్రపద ములు తదరముబు భోన్ని 

(ప్రయోగములు చేగ్చి శబ్దరత్నాకరము నంభానించికి, ఇని 1886 లో 

వెలువడినది. శబ్బకత్నాకరము తరువాత “శ్రీ, సూర్యరాయాంధ 

నిఘంటువు వెలువడిన విషయము "తెలుంగు వారికి? దెలిసిన బే, 

చిన్నయసూరి వినుక లాత్సణికులలో నీతా రామా చాగ్యులుగారు 

ముఖ్యులు, ఈయన నూరికి శిష్యు-డ వని (వాసనికొనలేదు. శాని శిష్యుం 

ైనట్లు జన(క్రుతి, ఆచార్యుల నారు కొండోకచో నిటులనుచున్నారు. 

“ఫరవస్తు చిన్న యసూరి?గారి శాంధ మునందును దదుపయు కృ సంస్కృతీ 

(పాకృతములయందును డలస్సర్శియగు పరిజ్ఞానము కలదని వారుబేసిన 

లత్యులతణ[గ్రంథనులే నిరూవించుచున్న వి, మేము వారితోంజిక కాలము 

సౌొవాసము వోసియుంట నారిపొంశిత్యము మూకనుభవసిద్ధము.'' ఇది 

చూచి ఏరి శై హ్యాసాధ్యాయిక శెలినిళౌన వచ్చును, 

ఆచార్యుల చారు సండితో _త్తముండు సజ్జనాగ్రోసరు/డునగు తను 

తండ్రిగారికడ విజ్యాభ్యాసము జీఓర.  కనితొరనథార యథోచికముగం 

బసినాంటనే కలిగినది. అప్పుడు 'బొలనమొోనస్తాకాల నాసస్థానమైన 

నాగపట్టణములో నున్న సొందర్యరాజ స్వామిపై శ శ్రాలంశారభరిళ 

మైన శతక మొకటి రచించిరి, ఈళతకము శతకకనిచరి.త కారులకు 

+:దొరకినది, కవిత పొథవింకమైంనను నిటులు మాధురీభరితదుగ నున్నది, 

(పం. సారశాల నామశరజా 
శరదాసితగా,త భో_క్షజనసీతనరదా ! 

4... వరదామరుచిర నురణా 

ఎ మరజాస్య మహిళ నుఇజ, నుంథరరాజా 1 
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నులయజ శిశిర తనురుచిర 

జలరువాదళ నదృశనయన జలనిధిశయనా | 
కలరవ కలిత కటకయుగ 

సులలిశ మృదుపద పయోాజ ! సుందరరాజా ! 
ఇది (వాయునాంటికీం గవి యాడు ఇరువది. "కండేండులు, అప్పటికి. 

జిన్న సాహితియు!: గవితొధోరణీయుగల యాభార్యులుగార్సు. ఇంక 

నిచట కూవమందూగ మువతె నుండ రాదని నమిీపసను'నసలల మదగా 

సునకు వహ్పెను, నచ్చి యానా(డు చెన్న పురిలో మంచి వ్వుత్సన్ను (డై క 

(పా మాణికు(డియున్న పగవస్తు చిన్నయసూరిని జేరి యతనిశో 
నణేకవిపయములు చగదివెను నూరి రాజధాసీకళాశాలలో. బధాన 

పండితుడు. పురాణము వాయ గ్రీవళొ (స్రీ గారు రెంగవసండితులు, 

ఈయిర్వుర సాహచర్యము  సీకౌరామాణార్యులుగారికి _ విద్యాసంగ 
హణమున6 జాల నుపక రించినది, “ళజ్దర త్నా కరి నిఘుంటురచన”బీజ 

మాజార్యుల వారి హ్యృాదయీదారమునం. బడీసది యీాసమయమే. 
నూరి యనసళోరాత్రము లబేపనిగా విశ్వనిఘుంటురచనోపయోాగి పరికర 

సం్గహణ మునరించుచున్న సమయముది, పొపము! అతనిశలంచినపని 

పూర్తిశాకుండ.గ నే 1862 (మ్రింగ్నివైచినది, సూరి తీత్సమపదములకర్థనా 

(వొయసలయునని తలసెట్టలేదు. నున యాచార్యులుగారు తత్సమ 
పద ములుచేర్చి,నూరినిఘంటువు నాదర్శము గా దీసిఫోని సర్య(ప్రశ స్త్ముగా 

“శబ్బ్దర త్నొ కరము” సొవివ్క-రించిగి. సూరి గతించిన 1862 లో 

నారంఢమై యించుమిం చిరువదిమూాందేడుల నజికు సొంగి 1885 తో 

సీనిభుంటువు బయటికివచ్చినదని చరిత్రజిజ్ఞాసువులకుం దెలివిడి. శబ 
రతఈ్నాకరరచన సాగుచున్న కాలమున నే యాభార్యుల ఛా ర నేకకృతులు 

(వాసీరి, నిభుంటునిర్విమ్న పరిసమూ వికి “వినాయక శతకము”, రచించిగి. 

దానిలోని పద్యనులం సొగనుగా నున్నవి, 

వంకర తొండము వేటల 

ఫొంకను గలెవులు పెద్దపొట్టయు దగ ని 
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ర్యంకల వందులు చోడ 

బింళముతోలనాల్తునయ్య వీర్యెనళ య్యా! 

తల్లిని పరిగొన భక్ళుల 
కుల్లా నము ఫుట్లంజేసి యురు నుదథారల్ 
చెల్సిగొన సొంవునూనెకు 

బల్లిదు నినుం గొల్తునయ్య భవు పెనకయ్యా |! 

పాఠశాలలకు. బనిజేయు విభ క్షిదీవికో బాలచం[డోదయము,. అలఘు 
కౌముది, _వైక్ళళదీవిక మున్న గు చిన్న ఛు న్తశములుకూర్చిరి, 

ఇవియెల్ల నటుంటేి, శబ్బరత్నా కరముతరు నాతీ నాార్యుల వారికీ రిని 
(ధువముజేయుగంథము (ప్రౌఢన్యాకరణను, నిభుంటురచనాకొల మున 
భారతాదిగ్రంథ సరిశోధభనమువలన గలిగినఫలమే (ప్రౌఢ వ్యాకరణము, 
నూరి "బాల న్యాకరణమునకు శేవగంథముగుట దీనికి (దిలిజ్లలక ణకేడు 
మని చీరుంచిరి నూరివలె న*బార్యులు గారికి నూ తసలుచుటలో 
బొందిక కుదురలేదనవలయును. ఆణార్యులుగారు (వ్రాసికొనినట్లు, ఇండలి 
లక్షణము లసాభారణములనియు ది విజ్యాద్థుల XK త్యంగోపళా 
రక మనియు ననుటలో సం'జీహాములేదు. 

శేత్రయ్య నీళారానూచార్యులుగారి దృష్టిలో బరమ (పాయాణి 
కండు. కే త్రయపదములు వేక్షలభినయిం చునభుడం వీరు ఇెవ్సులు కోసికొను 
వారట. అభినయాభిరుచియాచార్యులుగారి కి 'జెద్దదని సిద్దలనలనవినుట, 

పీరు జొన్న పురిలోని బోధనాభ్యసన పొళశాలలో ద్వితీయ వండి 
తులుగా 1564 లో మొట్ల మొద టం (బవేశించిరి. అక్కొ.డీనుండీ ౫ రెంజేం 
నకు (ప్రథమపండితన్థాన మా్రమించి యావబ్జవ మచటశే గడవీ చెన్న 
వరిలో నొండుద్యోగింజాడి కొక్మొంండ చేంకటరత్న కర్ణ, చదలు వాడ 
సీతారానుళా స్త్రీ నున్న గువారిశోహటు సీతారామా చార్యుల నారు 
నోక వండితస్థోసము నొక్రమించిరి, శబ్దరత్వాకరవక చడలువాడ నీళా 

:, రాముకాన్రీగాశేనంధానింపయగా, 'వారితరుబాత సీతారాబ రులు తను 
. స ఇర. జాని. నించించుకమార్పులుబేసి | ప్రకటిండళోని రని నన్సుః ని 

i 
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1864-1945 
పీరూరు (దావిడ శాఖీయ యావ్మాణుండు, భార జ్వాజన 

గో తుండు. కల్లి: లక్ష్మీ నరసమాంబ. తండ్రి: శేంకటచయనులు. జన్మ 
సానము ఏ అబాడ (గ్రామము. నివాసము : విజయనగరము. పుట్టుక | 

1864 ఆగష్టు 81 వతేదీ. నిర్యాణము: 1945 జనవరి 8 వతేదీ. ముద్రిత 

(గ్రంథములు; వారికథలు:- ౧. జూనకీశపథము ౨. రుక్మీణీకల్యాణము 

3. అంబరీష చరిత్రము ర. హరిశ్చం్యదోపాఖ్యానము ౫. ఖీస్మ-చరిత్రను 

౬. గబేంద్రమోయము ౭. మార్క_.0ంజేయోపౌఖ్యానము ర, (ప్రవ్లోడ 

చరిత్రము ౯ సావిత్రీచర్మిక్రము ౧౦. (ధువోపాఖ్యానము ౧౧, యథార్థ 

రామాయణము ౧-౨. భగవద్గీత | బీల్చుమాట] 

శరకములు?ా ౧౩. రామశళతకము ౧౮. శివళతకము ౧౫. ముకుండళత 

కము. ౧౯౬. మత్యుంజయ శతకము ౧౩ నూర్యు నారాయణ శతకము 

౧౮ సర్య(వ్రత శగకము ౧౯. నూరుగంటి ౨2౦. జేల్చువంద 

౨౧. బాటసారి | కావ్యము] ౨౨, నవరన తరంగిణి ("షీక్సపీయర్ ॥ 

'కాళిదాసకవుల కవిత్వపు సొగసులు విమర్శించునదిి ౨౩. పురుహెర్థ 

బోధిని ౨౨౪. ఉమర్ ఖయామ్ [పారశీకళృతికి సంస్కృ ళా ం(ధ్ర 

ములలో పరినర్తనము] ౨౫. బుక్సం (గ్రహము [తెనుయులో సంగీత 

కృతి] ౨౬. వెన్నుని జేలుెసీరుల జెనుకరి (వి్ణుసహ(గ్రనామసంకీ ర్తనము 

నకు. 'జిలుగుసేళ ) సంస్కృృతభాసలోే = ౧ కాశీశరకము 

౨. రామచం(ద్రశతకము3. (శీళ్ళన్ణక థాన్ఫుళనము (సంస్మృతభానలో 

నారిగాథ | ధో. తారకము (కావ్యము) 

(వ్రఖ్యాతహరుషుల జాతకములు బహుూువిచి[త్రముగ నుండును సాధా 

రణముగం జిన్ననాంటటం బడరానిపొట్లు పడినవారు "పద్దతీనమున వీడుపు 

లేని విభవము లనుభవించుట చూచుచున్నాము. విశ్వఖ్యాతి నార్జిం 

చిన చేటీ జేశనాయకుల, చేంటి మహాకవుల్క నేంటటియు త్రమపురుముల 

జీవిత 'జరిితములు చదినిళొన్న చో నున క్రీవిషయము. నిస్సష్టనుగును, 

10. 



న. 
టి ప 
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ఆదిభట్ల నారాయణచదానుగారి. సెటుంగనివంు _ తేనుంట నారిలో 

నుండరు. ఆయన హరికథాకథనమున శాన్నబహ్మా, సంస్కృతములో, 

ఆం(ధములో, ఆంగ ములో నాయన యంది వేసి, నేయి, ఎన్నో 

భామలయం దద్భుతముగా. గవిత 'చొప్పిను. ఎన్నో ఫాసులయం దనన్య 
సామాన్యముగా వారికథలు పాడెను. అంధ దేశీయిలేకాగ, యన్య 
బేళస్థు 'లెందరో నారాయణదాసుగాగిని (బహ కథమ పట్టి... అట్లీ 

మహాశయుని చిననాంటి మనుగడను గూర్చి యాంలోచించినచో నే 
జాళ్చర్యపడుదుము, దొనుగారిడి సిరిని లకుటుంబ ము గాదు, తండి చేంకట 

చయనులుగారు[శెత స్మా రృ్వములు దిట్లముః౫ా నచ్చిన లబ్బవన్తులు, ఆయ 

నకు గల యెదుగురు పుతసం తొనములోను కడబటి చాకు నారాయణ 
చాను ప్రై నలువురు సోదగులు నేదోరకముగా వడ్యావంతు లై 
(ప్రయోజకు లయిరి, కడక్కు కడపటి సంతతి (పయోాజకతనుబార్సి గల్లిక 
వెజిపు. పసినాంటనే తండ్రి నెడంబాసిన కొడుకును గన్గిగారు బక్షీ a 
నరనమాంబ బుజ్జగించి యూుగ్గుంచొలతో భాగ పరత గృగనును బోధించి 

నది. ఒక ముచ్చట చెప్పుఖొందురు. “గుంపి యను శినశ్లీ(గమున శివ 
రాతికి గాస్ఫతీర్ణముజరుగును, అతీర్థమునకు. దల్లితో నారాయణచదాను 
ప్రయాణమాయెను. బండి యెక్కి. తల్లీ కొడుకులు వచ్చు చుండగా 
బు స్తకములమ్ము నంగడి పసిదాను కంటణుడెను. ఆ నుళగాణములో 
పోతనగారి భాగవతము బొమ్ములలో నున్న (పాత [పతి యుండెను, 

అదిచూచుసరికి నారాయణదాను తనయొడలు గగుర్యొడున, వెంటనే 
బండీయుటికీ నావుకారునొడ్డకుంటోయి యా భాగవత మర్గింబెను, 
ఆ సాహుశారివీరు దాసుగారి చరిత్రములో బంగారునీట (వ్రాయ 
దగ్గ ష్ రంగయ్య ” యని అతండు “వసివానికి సీకు ఛా 

వత మేలనయ్యా” అని వెటకారముజేయుట తల్లి బండిలోనుండి 
అం నాదు. వాడు చదువ్రకొందనుని యభిలామతో, నడిగ్ 

॥ క్ష 
జా 

శో శక 
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నోయీి” యని సనూాధానను చెప్పెను, వర్తకుడు భాగవతము తీసి 

'బాలనా రాయణచాసును ఇకశింపుమునెను. అతండు గణగణ తడవుళొన 

కుండ రాగధోగణిభోం జదివెను,. ఇటులే మజొకఘట్టము, వుజొళ్ 

ఘట్టముగా సాహూుుగారు నిల్స వానిచే. జదివించి విని (బహ్మానందపడి, భాగ 

వతఫు (బతీయేకాక మరియొక మైడుహుపాయ లుపాయనముగాంగాడ 

వానివేతిలోం. 'బెబ్బనంట. అబేహాగ “రంగయ్య” "వేగు వేజోకతూరి 

స్మరించు కొండు. ఒసినాంట మాత్యప టేశము, భాగవత సంచేశము 

గుండియలకు. బ్టించుకొనియే నారాయణదాసు (క్రమముగా కళా 

(పపూర్ముండ్ర వాసి కక్కి. నాయకు, 

దానుగారకి సహజముగ నాటపాటలయందు మేటి యానక్రి 

మోాసు'లెతి,సది. అయిదా జేంద్దయాడున కీ గళావీజములు పొటమరించి 
నవి, విజయనగర నుహోరాజుగారి _రాజకీయాంగ పాఠ శాలలో నాంగ్ల 
విద్యాభ్యాసమునకు విఘ్నేశ్వరపూజ జూగినది. ఆనాటికి ఏరివయస్సు 
సదు శాశు సంవత్సరములు. 1886 లో * వెంట్రిక్యులేపున్ ' పరీశ్షయందు 

నెగ్గి ఎఫ్, వ. విశాఖపట్టణము ఏ, ని యన్ కళాషాలలో6 జదువుకు 

మొదలిడిరి, 1888 నం! ఎఫ్. ఏ పరిత్స ఏరిని తప్పించినది. అంతతో 
డానికి స్వస్తి, నిర్భంధ పఠనను వదలిన పిదప ఆంగ్లములో నెన్నో 

వెంంంకుపలు, మతులు గు ర్రించుటయేగాక సొరనీకము, అరబ్బీ, 

ఉమా, సంస్కృతము చదివి తనపాండితికొక (క్రొ తృ వన్ని తెచ్చుకొనెను, 

తొలుత నీ ముచ్చటించవలసిన విషయ మొకటి యిపుడుజ్ఞ పీకి వచ్చు 

చున్నది. అనలు, తలిదండు లిడీన నానముకరణ ముసీరికి * సూర్యనారా 

యణ' యని. “ నారాయణదాసు” అనుటయేకాని యాపేరు బాల 

నుంది యెజులురు. నారిబంధుకోటిలో మూత్రము “సూరన్న యని 

పిలుచుట వాడుక. * దాసు” అనును క్రరసదముతో (/హాడిన వ్యవహారము 
1886 సం! నుండీ తెలుగు నేలలో మంచి (ప్రచారములోనికి వచ్చినది 

సోరాయణగానుణాగి ' వారిక ధా” కల్చవృతుమునకు. _బాకుడునగొమ్ము 
a) 
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మొన జయంతి కాసేుళము గారిని తలపోసికొననలసియున్న ది. ఆయన 

బరంవురము నినాసీ, దాసుగారి తొట్టతొోలిహరిగథకు సన్శినమువేసీ 

(పోత్సహించిన మదో చారుండాయన, అదియాది, మైనూగు సంస్థాన 

ములోనే కాక, పీళాపురను, ఉర్ల్తాము, చీకటికోట, కగ్షమపూడి, 

మందసా, సిరిపురమ్యు లశ్మీనరసొపురము, నంగెడిగూ డెను, నూజపీదు, 

వేంకటగిరి మున్ను గా నెన్నో జేశసంస్థానములలో ఏరి గఖండ సత్క్మ 

తులు జరిగీనని. మైనూరు సంస్థానమునకు ఏకు వెళ్ళినప్పటి ముచ్చట 

ఇస్పవలసియున్నది, నారాయణజాసుగారి. అన్న గారు సంగీగజ్ఞులు 

ఈయన యభివృద్ధికి' గొంతశారణ మాయన్న గా రీయని ఫొందగు ఇప్పు 

ఫొందురు. ఆయన గా[తము సన్న విడిది. నారాయణదాసుగా రది చెప్ప 

నక్క-రలేదు, (బ్రహ్మాండ నుంతగాంతు. తమ్యుునివెనుగ సస గారు సనా 

కారగానముచేయుచుండు నసలవాటు, మైసూరు. ఏీరిగువురును 'వెళ్ళిరి* 

సంస్థాన విద్వాంసుల పరీక్షల కాగినయాని పభుదగ్శనముశాదు, 

'ము తృముమిాందం ఇక్కునాళ్ళకు దివాణములోని గాయకులు ఏీరిపాట 

వినుట కేర్చాటు ఇేసీరి, కభొమ్యులుతిరిగిన పండితులు కూర్చుండి, నారా 

యణచదాసుగారిని * పీఇవాయించుటకున్కు వారియన్న శాగిన పాట పొడు 

టకును నియమించిరి. ఇది బొత్తిగా రక్తికట్టలేదు. అఫుడు చానుగారు 

“శ్రానుపొడెదనని, అన్న గారు వీణవాయించు” నని ఇన్ఫీ గొంతే ల్తైను. 

ఇత బట్టబగ్గ ములులేవు, కొంతదూరములోం బజారు చేయుచున్న నుహో 

రాజు చెవిలో నమృతనర్తి వలె నారాయణచాసుగారి కంథస్యరము 

చొజంబడినది, ఆశ్చర్యపడి, ఆయన తిన్న గావచ్చి స్వయముగా జూనుగారి 

విషయముడిగీ తెలిసికొని యభినందించి బవునూానించెను. అది చాను 

గారికి మైసూరుగాయకుల మెదుట్క పండితుల యెదుట నొక జయధ్వజి 

ప్రతిష్ట. మైసూరు వృత్తాంతను విక లలో: జదిని విజయనగరము మహో 

రాజు ఆనందగజపతి నసారాయణడానును గుర్తించి, శానిసీంచుగొని 

సంస్థాన ని ద్యాంనునిగా6 'శేసను, 
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ఈయనకు నుహోకనిగా రావలసిన పేరు హరిశథకుండుగా వచ్చినది. 

హరికథా కథనములో పీరికిం జెప్పం దగిన శిష్యులు చేతిల క్షీ ఇనా ్రౌ 

యణ, వాజపేయమాజుల సుబ్బయ్య, చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ 

మున్నుగాం జెక్కురున్నారు, వారెల్ల గురువుల స్మరణకు 'దెచ్చు 

వారిక ఖా కేసులు. నారాయణచానసుగారు ఆడువారు నుగవారు కలిసి 

గశ్టైకట్టు మరాకీ హరికథా విధానమును మార్చి నున టేశపద్ధతిలో 

(గొ త్తమెజుంగులు కలిగించినారు. ఆయన త్యాగరాజువంటి భక్తుండు, 

సరిగా, త్యాగ రాజు జయంతి నాంజే దాసుగారు పరమపదము చేరుట 

మరచిపో రాని ఘట్టము. అదియటుండ, ఈయన జీవితము తిరుపతి 

“జీంఠటకవులజీవిశముతో. గొంత పోలియుండుట మనము గమనింతుము, 

కవిత్వము పేరు వొవ్పుకొని వారు (పతిసంస్థానము, (పతిగానుము 

భూూచినారు. వారికథల “పేరుచుప్పుకొని నారాయణదాసు చూాడని 

సంస్థానము, చూడని ఫురములేను. చెళ్ళనిళ్ల వేంకట శాస్త్రిగారికి చేడు 

కవితను ఇప్పు వాండెల్ల శిష్యుడు. నా రాయం౧చానుగారికి నేండు గై 

కట్టిన వాం డెల్ల శిష్యుడు, ఈయిరువురికీ సాత్రూచ్చిష్యులో, సరంపరా 

శిష్యులో; వకలన్య శిష్యులో శ్రానివారు తెనుళపనారిలో  జెందజుం 

దురు? జెళ్ళ పిళ్ల క విని స్టృరింపశ శతొవభానము, నారాయణదానును 

స్టృరింపక్ హరికథ ఖే దన్నట్లుగా నున్నది నారాయణదాను పండితు 

లలో: బండితుండు, కవులలో: గప. గాయకులలో గాయకుడు, ఆయన 

చీ, టిసాధారణచానులనలె మాటలు పాటలు నోటంబట్టుళొని ఇప్ప 

వలసిన (పారబ్లయోగము కలవాడు గాంగ... ఆశువులో నప్సటి 
కప్పుడు ఇప్పుటయే (మాయన యలవాటు, పరవాదులతో భాషించు 
నపుడు అంత నిర్భీతి, అంత స్వపత్షస్థా పన ప్రీతి కలవారరుదుగానుందురు. 

నారాయణచాను జీవితము మదభుకేునుంగు మనుగడ, అ భోగ త్యాగ 

ములు వేతోళనికి సాగుట కష్టము. 

పాగా నట , క 

మునుపు. ఆతము. యొక లా 
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పీరు విజయనగరను మహారాజుగారి NPT 119 తో 

(బథమాచార్యులుగా. (బవేళించి 1986 పరశు నమ మగా నిగా 

చిగ్క నడు అభథ్యాపకులుగన; ఇ a (శీ GRE ము వేంగి టం INS వ ము 

గారు నేడు (పధానాచాగ్భులు, ఇపుడీ పబు 2కళొన్న విషయ 
మంకయు అదిభట్ట నారా కు+దానుచాం. జీవిగములో నాశ కల్ల 
భాగము, ఇళ నామహోఃవి రచనా పశేనములు; - 

అచ్చ తెలుప ఫొలుఫులు నారాకుణదాను: ఇం దిలిశినగ ఆ 

మరియుక యూధునిక కవికీగాగాని, (పాడ గవ్రులయిస కూదినుంచి 

తిమ్మన, ముస్న్బయిన వారికి గాని తెలియ వ? చెప్పి వీయుటగుం దణ 
ముగా సాహసము గ లటుగుచుంకును, అబా ! తికుయుప్పు నింక నిబ్బ 
రఫుం (జీముడిగల వ్యక్తి నారాయణదాసు ? 

గీ ములక లే తదన వరు తీలికులనవకింబు, 

మొగ్గ సోగదసము పూను తొవి, 

తేన తీయందనము తెనునకే గాక 
పరున సంస్కృ తాఖ్య భావు శేది? 

సంస్కృతములో నీయన కవిత బవుమసోపారముగా నుందురు, 
'ఉమరుఖయ్యా ము? సంస్క కాం ధములలో ననువగించి “ఫది గాల్లు” 
అంగ్లముతో, ఫారశీకవాలముతో వెలువగించిన వీగిక్ళతి. వెలుంగు 
వాజ్శయనులో సుస్థిరముగా నిలబ డునది. జాని తేనుగురీకికతోని 
యిాభాగము పరికించుట యవసరము. ఈనుహోకవి తెనుళటవచనరచన 
సొంపుల కది మ హళోజాహరణము శాగలదు,. 

ష్ ఉనురుకయ్య్యా మల్లిన మొటపన్ని కంబట్టి యామేటి వ: *ట 
కౌరి చదువరి వేల్చుల నెతిగించుటాక. పన్నిన గుడిబొమ్ములవ లె వేల్పు 
నెడ గెజకువగలవారి కుండందగిన తగులే వ్యనీళ్ళనియు చేల్పున్నత్త 
ఆుల వేండుకొను తలంపే యక్కలు (జావించుమిటారి యనియు నిన్న 
పెద్ద లీరువురకున్లూడ మిగుల సొన్నచవి పుట్టించుచుం. చేయున నొకటి 
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చెప్పునడింకొకటియునా లేనిపోని వాలకముల: చాము నలచిన కూడు 

గారు బం దమతోటిపాటివారి నందణం జెనిచియున్లా నొక్క నే 

పాయిగానుండలోరి పెద్దల నడునడికిగసింళయు నాడ దారి (దొక్కమని 

గోటు? (దెగసీల్లంచు6 (బాజదువులం చీక గా పెట్టి (గుల్లైద్లు మేలంబకుసట్లు 

తుమి రోలుచు లోలోనం జెడుపను లెన్నెన్నో చేయునాలిముచ్చు 
వ"గరుంబోతులపరూవు బయబుపెట్లి తంతోటిళాటివాంకి మంచివరవు 
చీన్పుటయ్ యని నామేక వెల్లడింసించు నొయిలు భేల్పు (పొద్దు నని 

యాడుచు నుదురు కయాాము పద్దియస'' ఇలకు వివరముగా నాయని న 
యి తేలు గుస'ద్దెన: ల సంలు నుడి జోలిసుంతయిను తేని నాటు పాటే 

మూటలతోడ జీ యిదివజ కే మాటలల్లువాగ న్తూర్చ దొరకోొనం 'జెగింపని 

పట్టుదల న్లొంటి "పడ్డం నుడిపడిక ట్లాక్కింతయు స్షప్పేరికై స నిట్టీ పారసి 
నుడుబ వివరించు నాటుమాటలం బన్న నిశ నలవిశాని తెన్ను సం గ్యూర్సం 
గన్గితినని బాటుచు నుతీయ; మొట్టమొదట వెగటుగా. నోంచిన దిను 

ఇగునం జివి చరాచినళోలంద నలవాటుమై నింధ్రుగాక మానదు నక 

నోర్మిగల మంచి చదువరుల కీ నాప న్నిక కొసముట్ల నొ రనసికొొలంం 

జవిగొల్బక తీరదను నిందునవ్మిక నింతతో సీవార్వియ ముగించి 

నొందిను, ..... 

అచ్చ తెనుంగు రచన యింత సాగధీనము జేకిథొన , రచయితలు బాలం 

దక్కువగా నుంగురు, వచన మకా? పద్యమ. కూడ సోయిగా సోయగ 

+ భా నడవీంచు'నేర్పు సుతో బుకివది “ ఉనురు 

ఎకియాను | లోని జే కోన్ని సంన్కృ తోంద పదోదాహంణము 

నీయకుండ కుండ గూడదు 

గ నడిశారునకు నైలకు 

నడును నలరు తోటలోన నొ విడిదట సం 

దడి లేదు కొడ్డిగొప్పల 
గొడన మజీ (బదుకు కోరుకన్నటు కడ చున్, 
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ఆనె. పట్లనీ పొళులు చట్ట హైందము ర్య 

కోలు బుడ్లీలాలు భోపుమడ్డి 

చేను నీవు బాటుగా నసనీన వేడ్క. 

దొరకుబుట్టు లెట్లిదోరలక్రై న, 
ఇ, వటియొడద్డునం జివుగ్నెత్తిన బీడు 

వేలువుపడుచు మోవిన్నుర్తు ననెదు 
(తొక్కల గూడదు కాలితో నిద్దిచెల్వ 
చిన్నారి పొన్నారి వొకటి గిరు, 

కరో వరు న్మారన చేరక 

యూరక యున్నార తెవషరో పళ్కె నిబా 
శారా దూరకుండీతో 

నారయ కావేల్చు గూడనై పొనరించున్, 

ల్లో, భూతకాల। పరోత్షో౭_ స్త్రి భానిశార్య మనిశ్చితమ్ 
వృథా గతా నాగతయోా శృర్చా పీబ వీవో వబ 

అనంబద్ధ "శ్చీతనోఒయం జడ(సకృతితో సతః 

స్వతంత్రన్య తథాస్యన్య నృథాకర్న విధీయ లే, 

యావత్సితృ గృహం గచ త్సం శనిః (పాణనల్ల భే 
తొన ేవాను సృత్య త్వాం సాయుజ్య పదవీ సియాన్. 

ఈతీరుగల సంస్కృృతొం[ధ కవితలు నంతరిందు నారాయణదాసు 

నుహారచయితలలో రచయిత. ఏరి *ళారకి” శాన్వను, పరికించి 
Gildner అను పొఫిసరు Marburg నుండి పంనీన యా యభీ 
(ప్రాయము (పకటింపందగియున్న ది, 

జానా లే యన్న చం(చార్కొా జానే యన్న యోగినః 

జాసీ"తే యన్న భర్లో2.సీ త్గానాతి కవి స్పరయమ్ం 

వచ స్సుధామయం కావ్యం నీత్వాహాం తృ _ప్తనూననః 

కృత జో 2.భి(పశంసామి భవంతం కవికీఖరక్ 



అదిభ స నాొరాయగణగదానకప వన! 

“జీనీయ స్వ'దేశీయ పండితులచే మెన్వులుగాంచిన నారాయణ'దాను 

ర వితము "తెనులవాబ్బయయమున కొక మేలివెలుంగు. ఆయన యాట 

పాటల వేవెలు(గునెదుట కొన్నాళ్ళు కవిత్వము కాగడావరెం. గాంత్సి 

ఫీ,నముగా నుండిపోయినది. ఇవు డది విద్యుద్దిపిక ఆధునిక కాలములో 

నచ్చతెనుంగున ఖొక యుజ్జ (లతనిచ్చు రచనకు నారాయణదాసుని 

యనమ్భతభిత్ష. అముహళకవి సర్వభాషావ్రవేళమున శ్రీసీసము. సనుదావా 

రణము, 

= వీ థి కా వురవర్శ నను హా 

సంస్కృతము 

(భజతే కుక్కు. కేకర మూధ వాలయాభ్యాం ఘునారూఢ సాభాంతెకీణ 

పార్శి 

సోసిల్ హూమిోవ జపాన్ తాజ్ నమూన బి పివృత్తుసా సిరి సీం రిసాల 

బంగ్లీ ము 
'రావునూర్యా రావు రాజాబసోదుర్ది చారిటబిలూలె ఎం జెంట్స్ ఎలివి 

తెలుప 

చదువుల ఫుట్టిల్లు చల్వ తెమ్మరజల్లు మేల్నొల్లు పొగడిక మిరంబెల్లు 

మేటిసంటల "కంకి కల్చివెండలంకి 

బెన్షుబా న్ న్లొడావరీ యీస్ట్ ది నీజె 

ముర్చు సీర్య జవాన్ జవాల్ మీార్థనాన 

వీధికావుర మేవ (త్రివిష్టప మిహ, 

తతత 

11 
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1848-1919 

అణు బేల నియోగిభాహ్మణుండు. జన్మ పానము! రాజనుెపీాం దో 

వరము, కల్లి పున్నచూంబ. తండ్రి సుబ్బా రాయడు. ఇననిదు!? 
16-4-1848. నిరా్యాణచు? 275.1919. విగ చిక ULES LET 
180- పబోధ దం(ద్రోదయను, నూలతీకధుకగను, కూళవి శాగ్న్ 

మీత్రము, ఆభిజ్ఞానశాకుంతలను, రళ్నావళి, హరళ్సం హాటక ము, 
నర్యరాజ పూర్వజేశయా, కలు, నినీనుకర్తకుని చర్విత, రొగమంజరి, 
శాజకేఖర జర్మిక, నీతిచంద్రిక, అంధధశవ్రల చర్మికము, న్వీయచర్యొక్ము 
(ప్రహసనములు మొత్తను ర6, ఇత్యాదులు, వివులదర్శికిరునకు వీరి 

 న్వీయచర్శిక (2 భాగముల) చకున్రకొనవల ముకు, 

పీ-రేకలింగంగారు తెబు.గువాబ్బయనునం దొని తొక్కని 

(కొత్తడారు లన్నియు (దొక్కి యాధుని కొం చాబ్యయ మునకు 
మౌర్షదర్శి యనివీంచుకోనినకవి, ఆయన రచించి? (గక మాలు నూటయిరు 

వదికిం బై౫గా నున్నవి. * .అయిడవ వెచక కు" మొకలుళొన * అంధ 

కవుల చాత్ర” వజ (శాసినారు, నవలబప దాిచరాకీనొటు.. నాటక 
ములు రచించినారు. కథలల్లి నారు, న్యాస సములు వెలు వగిందినాగు. (పహాన 
నములు (పకొటించి రారు, గంథవిమర్శలు సంధభానిం చినాగు, శాస్త్ర ? ౦థ 
ములు సంశరించినారు. చారిత్రక కృతంయు (పదూంచినాగు. వార్తా 
పతికలు సంపాొదించిరారు. విశీన మేనువణయా సీ సారస్యత ౪ "ఖలకుం 
గొన్నిటికిద్రోవచరావిన వారు కొన్నిటికి రాచబాట వేనవారు సె నైరి. 

పందొబ్బుద నళ తొబ్బి శీపార్గనునుండి కేయంగున నొక (కొత్తయుగ 
మారంఖిమ్రైనది, డానికి గద్యయుగ మని సాధారణవుం జేప పెట్ట 
వచ్చును, అంతకుం బూర్వము నచస్యగంథములు మిక్కిలి తక్కువ. 
చంపూపద్ధతిని పురాణములలో నక్కుడక్కడ నచన మవ యోగింపంబడీ 

గధ. (సబంధములభో పచనము ఛండోనికృంధను ఛేనిపద్యములన 
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నడవిం చిగ్మి ఇంతియేకాని ఇతి శ్రీ, ణా గద్యము గల(గంథనులు 17 వ 

త్స తొబ్బళో మధురా పరిపొలకుడైన విజయగంగ చొక్కనాథుని కాల 
మునుండి కాని బయలు దీజలేచు, మధు రాం(ధ వాబ్బయములోం 

బుట్టిన వచనరచన లన్నియు, జౌ రాణిక గాఖా(గథికీములు. పోనీ, కన్య 
మిశ్రుని (పబోధచం[ద్రోదయనాటక మును నంది మల్లయ్య, ఘంట సింగన 
కవులు (వబంధముగా నూగ్చిరిగాని నాటకము నాటకముగా నాంధ్ధీక 
రింపలేదూ, “విద్దసాల భంజిక* ను మంచనకవి * శేయూరబాపహాు 
చరిత్ర ? 'కావ్యము?ా మార్చెను, (పాచీనాం(ధ్రకవులకు వచనములడ్హై 
గల యువేశ్షూభావమున కిది నిదర్శనము, (కొత్త తీరుగల చిన్నయ 
నూరి “నీతిచంద్రిక” తెలుపన మొట్టమొదటి వచన(గ్రంథము, 
చీస్నయసూరి వేసిన వదన పవాజుయబీజమును పీ శేళలింగము 
పంతులుగారు మొలపించి 'వెలయజేసిరి, ఏ లేశలింగముగారి రాజ 
శీఖచాక్రకు. గోపాలకృన్థ్ణను సెట్టి * రంగరాజుచరిత్ర ” తోం బోలి 
కలు గలవని యొకరు చూవించిరి అగులాక! తిక్కన కమ్నిబహ్మ 
యనునట్లు పంతులుగారు గద్యబహ్మా. నూరి నీతిచందదిక తరువాత 
సుృుపనన్న భావనలో పీరేశలింగముగారు సంధివిగ్రహములు (వాసిరి, 
ఏర్షిశ్లి లి సుమధురము సులభమునై సర్వజనగావ్యాముగా నుండును, 
సంధులచ్చ టచ్చట సడలించినను రచనలో మాధుర్యమునుమా[త్రము 
తోలంగించ లేదు. అన్య దే శ్యములు కొన్ని యుఎయోాగంచింను నందము 

జలు ప లేను, (పజాసొమాన్యమున కర్ణము కావలయుననియు సంఘ 
సంస్కార (వచారార్థమనియు ఏీరికైలి తేలిక పఆుదుకొనిరి, వీరి రాజ 
శీఖ్రకచి తము, సక్య రాజూ పూవ్వు బేశయా త్రలు అంగ్లోయరచన లకు 

భా చుల్రై నను న్యతంత్ర రచనములవలే నుండి నవలలకు చారిభరాసినవిం 
పీళేశలిం౫ము పంతులుగారు వచసములో నొకవిలష్షణత పెలమించికి 

ఇళ నోటకొముల మాట ఊోచించినవో నివీ యింతకు బూర్యము 
కెలుగునలేన్సు యమగానములుమాశ్ర మున్నవి, కాళ్ళిదాసకృత 
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శాకుంతలము వంతులుగా రనువదించి 1888 లో సావిష్కు-రించిగి, అది 

మొదలు వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రీ (వపభ్ళతులు పదిమందివజుకు నొ 

నాటక మెపరిశ క్రికొలంది వా రాంధ్రీకరించికొనిరి, ఏీశలిం%ముగారి 

ఆంధ శాకుంతలము రంగ స్థలములకెక్కి- య'నేకుల దే నభినందింసం బడినది, 

చల్లనివై (శ్రమం బడ౭వంజాలిన తొనుర పాకు ఏీననల్ 

మెల్లన గొంచు ఏచుదునొ మక్కిలిశీతలమైన వాయువుల్ 
సల్లలి తారుణాబ్ద సద్భశంబగు నీచరణద్యయంబు నో 
సల్టనపాణి 1! నొాతొడలవై, నిడీ బోయి బట్టు వాడినో | 

కొొందలవముండెడెందను శకుంతల తొనిపు దే;యనం చయోా 

(క్రందుగ బావ్పరోధమున గంఠమునుంకెడె, దృవ్వీమూ+ంద్యాముం 

బోంజి నొకింతపెంచిన తపోధనులే యిటుకుంద సంత 

గుందుదురో తనుంతం గనుకూంతులం "బొయు గృవార్థులక టా | 

ఇ త్యాదిపద్యములు శెలుంగున మజు(మోసినవి, జాకుంతల మీగాళ 

(వబోధ చంద్రోదయము, మూళవికాగ్నిమి(తీము, ర త్కాొవళి మున్నగు 
నాటక బి. లొంధ్రీకరించిరి. అంగ్లోయనాటక్ముల “బటి చమత్కార 

రి తా వళి, కల్యాణ కల్బవల్లి, రోగ నుంజరీ ఆనవానన రచించిరి, 

(ప్రహ్లాద దథ్నిణగోగ్రవాణాది పురాణనాటకములు (ఎసిర, 
పంతులుగారు కృతిక రలేకాక గా (పాచీననుసో .థబుల నెన్ని టినో 

ము(్రంపీంచిన భొపూపోవకులుకూడను. నాచనసోనునాథుని యుత్తర 
షొరివంశముు అనంతుని భోజరాజీయము, చజిగొందధర్భన చిత భార 
తము, నసందిమల్లయి, ఘంట సింగయకి వుల వరాసాపురాణము నారా 

యణకవి పందతం[తము, కాకమాని మూ ర్రీ పాంచాలీ పరిణయము, 
'ముల్లరామూాయణ ము మున్నగు కబ్బములకు పీలీశ లింగ ముపంతులు 
గారీ తొలుత నచ్చు వెలుంగు చూవీ వున్నెము గట్టుళొనిరి, 

ఏ“లీశలింగ ముగారికిం దొల్ని తెలుగులో ప్రహససనులులేవ్లు, చంద్ర 

్ శీఖావిలావముూ వంటి లిట్టుకవికలు మ్యూత్రము గలవ్ఫ, సంస్కృతమున " 



కందుకూరి వీరేశలింగకవి రీస్ 

జాలనున్న వి. (పహసనని ర్మాతలలో పంతులుగారే (ప్రథములు, ళఆవా 

రము” అన్నుపపహూసనములో మేద స్తపుచెలమమ్మునూటలు ొన్నినుచ్చు: 

“నివు అద్భృష్టనంతురాలవు గనుక వొక్కమోస్తరుగా , ఆచారం 

" జరుపుకుంటున్నా వు, న"కు నీలాగుజరుగదు అక్కడికి నేను గోజుకు రెండు 

క్షే 

వందలస్నానాలు చేస్తాను, ఈవేళ మట్టుకు ఇప్పటికి పదిస్నానాలు చేసీ 

నాను. తెల్ల వారిలేచి దొడ్లోకి విళ్ళినప్పుడు కాళ€కీంద యేమో మిత్తగా 

తగిలి అది యేమిగుడ్డో అని తలనిండా స్నానముబేసినాను. తరువాతే 

మాకోడలు దగ్గరనుంచి వెళ్ళినప్పుడు పైటకొంగు తగిలినట్టుఅసుమానం 

కలిగి మళ్ళీస్నానము చేసినాను. గోదావరికి వెళ్ళి స్నానమునేసి బిందె 

ఎత్తుకొని వస్తూ టట్రలు వుతుక్కునే వాళ్ళ నీళ్ళు పడ్డట్టుతో చి మళ్ళీ వెళ్ళి 

ములిగినాను. తీరా వడ్డుకు వచ్చేటప్పుడు. నీళ్ళలో శాలికేదో ఆకుతగిలి 

అంటక స్పిళాలు తోమెనాళ్లు వేసిన అంటాకని నీళ్ళుపారవొసి వెళ్ళి 

మళ్ళీ స్నానం చేసినాను. తరునాత బింబెత్తువొని సఘందవారం నచ్చే 

టప్పటికి ఇరవై గజూలదూరంలో మాలనాడు క సబడీ నిళ్ళు నడిఏథలో 

పార పోసి వాణ్జినాలుగు తిట్టి వాడిజీవానికి ఉసూరుమంటూా మళ్ళీ వెను 

కకం గోదావరికి వెళ్ళి స్నానముచేసి నీళ్ళు తెచ్చుకున్నాను 44424464. 

ఎన్ని స్నానాలయినవో లెక్కపెట్టినావా”” ఈయన ము త్రము ౫ 

(పవాసనములు కూర్చిరి అందు పదునాబ్లు పెద్దవి. ఏరి ప్రహనన భాష 

సొగసుగా నేయుండును, స్యాఖొనిక తే ఫొంతతక్క్కుపం 

ఏరు * తర్కసం్మగవాము ” నకుం జక్కంని తెనుంగు (ప్రొసిరి, జ్యోతి 

ఛా వ్ర్రముకారీరశాస్త్రము ననువదించిరి ఆంగ్లోయభాొపలోనుండు 

భారిక శాస్త్రము లాంధ్రీకరించుత్రోప పంతులుగాలే చూావీరనవచ్చును, 

జీవితిచర్మితీరచనమునకుం 'దెలుంగున సూత్రము చేసినవారు వికేశ 

భీంగముపంతులుగా"కే. వేనుభూపాలీయ రఘునాథాభ్యుద రూాదులు 

సంస్యఖతముభో వెలసినవి, చానిలోలాసీశికున్నంత | పొభాన్యము ఛం 



క్రీఢీ ఆంధ రజయికేలు 

మునకు లేకు. ఆం[ధముళ రామరాజీయాదులు రెండుమూడు బారి 

త్రకకృణు లున్నవి, బ్లిపియు బటి వే ౪ గ్ నం దాయ ణు నును 5.రీంచి 

పంతుల? గు తొలుత న్ ధ్రోరి యా మహో గాక చక గల, జీససుచరి 

(త్రము తెయబుంటుతో నిలయ: జేసి, అక్కడినుండి య నేక జీవిత దగి తలు 

చితింపంటడినవి, “ నీీయచంత ” రచనాగంభము చేరిన వారును శే, 

ఇ 1910 లో వెలువ ంపణబడినది, పంతులుగారి చిన్న తనమునుండి యు 

గలచు క మంకు సమ్ముము గా వాయంబడినది. నూక 1కే ములటుకూడే 

విస్మృరి౨పక వీరి ధ్యశము సంధా౧౦ఏ*. ఇక ఏవి మేధాబలమునకు బల 

కరవును నిదర్శనము ఈచ "(త్ర ము చదు స్పనప్వూకు నమళాలభికులటరు నాళ్ళ 

స్తుతి గాను పరనింద గాను నువు కోన్ని పట్టుల నోచరిందును. ఈ 

విపు ముమే సంకుంబు ఆగు తొలుశంజీపకోనరి. ఈపంక్షు ఒరసిన చారీ 

స్వమా. సభా వాదులు శేలియును, 

“కండ నేయగమము కనంబడీనను నాది సహీంచి యుండెడి 

స్యభావముకాదు ఆయ కొ మమునకు( (+ త్మికియం జూదువజకును నొ 

మనన్సున కూటిట కలు" దు. ”” ॥ 

“ ఈశ్యరు,దు నాకు వేగముగా (వొయుళ క్షీని (పసాడించియు 

న్నాండు. పద్య్వమునుగాన్సి వచనమునుగాని నేనాశ సారియే (వ్రాయు 
చుందును, (పోసిన జూనినీ రురోలదిద్ది (వాయుట నొకల వాటులేను, అందు 

చేత న్యావాంత దిద్ది దిద్ది మరల నురల (వాయుచుందువారి చొనివలి 
నంత మెజుగుగా నుండద కళొచినను, ” 

. “వకసంధాద్విసంభధా శాహుల కుంకుబుదినిశీవము కొంతకల నాయ 
నగుటబేత సీనింటనుండి పాఠశాలకు? బోవ్చచు నొకసారిరారా రెండు 
సారీలో దారిలో, కాళము దూచినంతనూ[ర్రమునజీ నాకది ముఖ 
స్థమై యస్సటికి. దప్పులేళ యస్స'ంచశ కుడ నగు దంటి౦.” 

స్వయ యుగ దమచరిత్రము ఈ నీ (పోనికోం టే వీపి మూటలు 

స్యహాంకాకవూరిశఘులుగా స్టూలరృష్టీ!: నట్టును కాన్న యథార్థ 



కందుకూరి ఏీలీశలింగళవి క్రీ? 

మరసినచో వీశోశలింగకవి యట్టివాంే. అద్వతనా'(ధ్రవాజ్బయ ములో 

ననేకనూతన నూర్గములు వేసి శతాధిక కృతులు రచియించి యఖండ 

కీర్తి నార్జించిన యీ కవివరునియుడ ఏకసంథాగ్రాహి త్యాడల కణము 

కనన టే స్వభావో కికి దవ్వుగానిమాట, 

అచ్చ తెనుగు కృతులు రచించుటలో విశేశనింగకవిఏ గొప్పచా 

తుగ్యము, ఈయన శుద్దాంధ నిరోష్ట్యు నిర్యచననై పధ (సకిద్ధ మైనది. 

బిలే;  శ్వరీయములో హీకొెండ వేంకటగత్న పండితుడు దం లక 

నిటులు కొండాడినాండు ; 

అచ్చ తెనుంగు గబ్బ మలవరించుట కూచి 

మంచి తిమ్మనయును, మంచి తెలగ 

నయున్సు లింగనయును సయమున సీయభా 

సాభిమూన మాన్యు లని నులింతు- 

తిమ్మునార్యు(దు, 'కెలగన అతో పొటు ఫీ శోనలింగకని కూడ అచ్చ 

“తెనులపం గబ్బములు కూర్చుటలో దిట్ల. 

ge ౫ విచరితకచశరము ([పచుర బు తమేపీన వాగును పంతుంణా "లీ 

(కీ గురుజాడ (భీరా నుమ ర్తి శారు ఆంగ్లో చుం సనసరించిోోలువో లః 

దెలుగున గాం ధక విజీఏిత ములు |చాసిగి, _ చానిత్కు నాతపిశేషలి గం వి 

రు “అంధక వ్రలచరి తము” నముూాండుఫెగ మాలు గా (వాసి నర, (థ్రీగాను 

Hate: (గంథము కలకు నిది 'పడ్ద్యగంథ మ), చానిశంకు దీనిలో: 

బారిత్రక చర్మ మిన్నగా నున్నది. కవికాలనిర్దయాదులు "లెస్పగ నిలదుః 

గూర్చిగి, కవుల (గ్రంథములలో గుణవోషవివరణము గావించిరి. ఈ 

(గంథము వీకేశలింగముగారి శ క్రి సామర్థ పాములను జూలభాగము చార 

కొనిన, పీరు కొందటు కవులనుగూర్చి (వానిన కాలనిర్ల యా దులకు 

నవీను లంగీరింపలేదు. (ప్రథమ (సయత్నమున నిది యాశ్షేపణీయము 

గాదు, పంతులుగారనంతముగు 'ాషా సేవచేసిన మహాశయులు, సంభ 



ప్రస ఆంధ రచయితలు 

సంస్క రణ పియులును, by భానరి(నాహాకరగోద ఇనుమునళు బరిఛ్యు 

గావించిరి. ఈవిషయమున వీగు సెళ్ల[పచారయు గావించిరి... శాలీభల్ల 

(బ్రహ్మయ్య ఇాస్ర్రీగారికిని పికి బవ శాలను వివాద మీూవివయ 

మున సాగినది. ఇది యాం[ధమునకుం బరీచితము, 

ఫీ శీరలింగముగారు. పగలు నంన్య్కరణవివమయమనులబలో. ఒనిజేసీ 

శా,తులు (గ్రంథరచనము సా౭గించుచుండు నల వాటుకల నారు. నీవనరోగ 
వీడితులగుట రాత్రులు వీరికి నిదప్హైడిదిశాడు. ' శాగ్తినవగునూనె ! 

యాబభ+ర(పాయను)గా నువశమోగించుకొనుచు (గంథరచన 'చేయుచుండు 

వారు. ఈయనశళలమునకు మొుసయమోటము యనునది కలలోని సలేదు, 

సంభఘాచారములకు  న్వలీరేక మై "పెద్దలకుం (బ్రతిపాభంగము కలిగించి 

యియన (వాత యభియోగముల "కెక్కీ..నది, శాని యాయన సత్వ 

వాదిత విడవలేదు. చివరిశాలమున నవనిందలః 'బాలయ్యును, వెలిళాం[డ 

నవావానము వీడవలసివశ్చాను. ధఢనవ్య్వయ భుయ్యిను. ఆరోగ్యము 

ఇజెను ఎకి క్లి స్లపగిస్థితులు తటస్థించినను కరశూరగగరు నత్వవాది 

తము విడునలేదు, ఈయన నాజా,ధుర్గదుకం"%ు [(వాంతనేర్చు 

గొప్పది, వీకేశలింగంపంతుణునంటి వీశ్రూపగుండు. కర శూరుడు, 

భి ర్గవంతుండు, "కారదత్షు:డు, సార్ల త్యాగి, సతంతంండు ఆంధ 

నుహోరచయితేలలో లేడు, ఉండండు, 
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1849 - 1890 

“తేలగావంశీయుండు, తల్లి: చిట్టమాంబ [చిట్టన్ను] తండి ; వేంకట 

సా్టమిదొర, ఇన్మ స్టానము, నివాసము ; విశాఖమండలనములో (శ్రీకా 

కుళము తాలుశా సీద్తాంత(గానముము- జననము; 1849నం, సొమ్యు 

సంవర్సర (శావణశుద్ధ చతుద్దశీ గురువారము. నిర్యాణము: 1890 సం. 

వికృతి సంవత్సర పుష్య శుభ్ర పూర్ణిమ ము(దితశతశములం: ౧, నీతిశత 

కము. -౨ి, సెండురం-గాస్టోత్తరశతము. ఏ, శామినీ నిర్మోహజనన తారో 

వళి. ౪. విటీవిట నునారమాల, ౫. ముఖలిం గేశ్వురళతకముం ఇ. నిదా 

విజయను. 2. (శ్రీ చేవీ భాగవతమవోపురాణను. (1858 పరచితయ = 

ఆచ్చుపడ లేదు.) 

(త్రివురాన తమ్మయ దొరగారు మంచికవులుగాం 'బీరుగాంచి “దేవీ 

భాగవతము” నాంధధీశరించిన వారని తెలు(గునారికి వేజీ తెలుపనవసరము 

లేదు. జేపీభాగసతము నిప్పటికి నలువుగు శతెలిగొంచిరనియు, నానాల్లిటి 

లోను మూడు ముద్రితములై న వనియు ననుకొని, తమ్మున్న శీ విగారిది 

మూా(క్ర మచ్చుపడవలయునని మనము కోరుకొనుచుందుము. మనకోరిక 

నమకూరుగాశ ! 

తమ్మయ్యక నిగారు “జలగ దొరలు. దంతవాుండాొ మూాలుకుడారులు. 

సిరికి దగినయీావి. ఈవికి. దగ్గపాత్రవివేకము, కవులను సంభావించిరి. 

చండితులను గారవించిరి. జేదసాదుల నాదరించిరి. ఉన్హాము జని ౦దారులు 

శ్రీ కందుకూరు బనవరాజుగారు (సతి శ్రావణికి వేదశాస్త్ర పండితుల నాహ్యా 

నించి, పరీతుజేయించి వర్థాశనము లానంగుచుండు నారు. అక్కడకు 

వచ్చిన పండిత లెల్ల నిక్కు_డ తన్ముయదొరగారినిగూ
డ దరిసించి నత్కొా 

రములంది పోవుచుండు నారు. వరిన"ంటి కవులుగాదు, పండితులుగాదుు, 

ఏరిగారవము నొందనివారు లేరని చెప్పుకొందురు. (శ్రీ ముక _విల్లి సాంబయ 
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శాన్ర్రీగారు ఫీరి యాస్థాసకవులు, అంకుసు సంస లెం[ధములలో 

నిహాఢపాండిలి యుండి యుభయభాఘా॥్ గ యందు సేర్పుగ లకి వులు, 

వీరి “ జానక్తీ్యరశతక ? మొకటి (ప్రకటితము. ఇ్మఎండితుని త; సంస్థాన 

మున నుంచుకొని తమ్మయకవి పోపించెను. ” ఇఒ పూగ్గులన్ విశగవిజ్యా 

లయమువారివో నాన్న బడిన తిఫురాన "నేంట సూర్యపసాద రాయ 

కనీ తన్నుయదొరగారి కన +రరచ్న మేసుండీ ! బొ కుడు, శర్ను 

(తుడు భూవణభక్టున లె సీతం కొడుకులిగువుగా పండితులును, గనులు 

నగుట మెచ్చుకోందగినడి, చమ్ముయదోగ డు ధన్యుడు. జేవీ భాగ 

వతుల్తై పోతరాజు ' భొగనకకవిగ ? నారాధంచుచు “ దీపీభాగనతము' 

శా నాంధ్రమున రచించినాడు శ్రీ సూర్యు (పసాద రాయకప తండ్రిని 
గూార్చి యిటులు(వాసిను, 

య భాగవతో గ్రముండ నగ (బస్ముతి కక్క. 6 జతుర్చగిగ్గరీ 

భాగవదాతకీ ర్మియయి భాసీలె శకి కాసు ధాఢ్యమా 

,_ భాగవతయుం దాం దెలుంం' బాస రచించింగంగ నన్నునో 

భాగవకేణ్యు నెన్నంగను ఒన్న గనాథున కైన శక్యమే ! 

కీ నిర్వచన శుభూరసంభవను | 

అదియుగాక తమ్సయదొోరగాగి కుమారుడు (పసాద రాయకని 

తండ్రిగారిన్వర్లతికి వగచుచు “ మృతజీని ళవితొన్భుతము” ఆను 

పరిశో రచించినకృతిలోని వద్యములు చధువవలసినవి, మూండు పద్య 
ములు నూ[తను (ప్రచుగించెదను, 

వు, నీను సమూాంబేండులపాయమదంిద విడి దెన్ సీతండడి, వీనంతకుం 

జిననాట న్నను బాసిపోయితి ఏజే చిత్రంబు నీయట్ల నే 
మనున య్యా ! విళృ సొఖ్యముంబడయగానోంచన్, బికంచాయునం 

దను కల్ఫుల్ వృథగానె తమ్ముయవిభూ ! తండ్రీ ! శవిగ్రామణీ ! 
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మ. అవసానంబున డారపుత్రికిల డాయంబిల్సి నాకోస మా 

రు వగం బొందకుం. డీకులాంకురిము వేరుం బెంపునుం బొంది (పా 

పవు మో కంచును సప్పగించితంట మాయక్క_య్యకున్నన్ను నం 

త విాఖేసజ్ఞుండవయ్య తమ్మయవిభూ ! తండ్రీ ! కవ్మిగామణే ! 

మ, పదుమూందేండుల (పాయమంద కనితా(ప్రాఫీణ్యముం జూవీ న 

లది రెంజేడులు మాత్ర మీ (బదికియున్ భాస్యద్యశోవల్లి క్ర 

ష్టదిశల్. (పాంకులు నేసి ఎంారవి ని వీశస్థాయి దై నిల్చి త్ర 

త్ప్సదముం జేరితి నాగ తమ్ముయవిభూ ! తండ్రీ! కవ్మిగ్రామణే | 

తమ్మూయకని జీఏభాగవతరచనకు సరిగా స్వభాను సంవత్సర మై (త 

శుద్ధ (ప్రతిపత్తు (1888 - వృపయల్ 8 లేదీ] నాంయు (శ్రీకారము. చుట్టి, 
"రెండుమూంజేండ్తలో సమా ప్తిగాపించి రని తెలియుచున్నది. ఈ రచన 

మయిసపిమ్మాటం దమ్మయక ఏ మూండునాలుగేండ్ల్త కంక. నెక్కున 

"కాలము (బ్రడికీయుండ లేదు, ఆయస నిర్యాణము 1890 లో, జీవితము 

పూ ర్వార్థమున నీవో థొన్ని శతకములు కొన్ని చిన్నకృతులు రచించి 

పరిపాక దశలో భాగపతిము (సారంభించిర. ఆసంగతి మనకుం గవిత్యము 

లోనే పొడంట్టుచున్నది. * గడియలోన నొక్కకావ్యంబు రచియించు 

భూరీతర కవిత్వభార గలండు” అని ఏరినిగూర్చిేసిన ప్రళంన సుపశంన, 

కాకున్న ౧౧వేల (గ్రంథము 'రెంజేండ్డలో నెట్టుల్యవాయుదురు ! శ్రీ 

దాసు (శ్ర రామకి పీగారు “దేఏభాగవతము” ను నాలుగునెలలలో (వాసి 

రట. పట్టుదల వచ్చినపు డట్టులు రచించునవారిని మనము ఇజాలమంది 

నెలు0ుదుము., తమ్మాయక వగా రాళుగతిని రచించినను ఏరి జేఏభాగ 

వతీయు నుందరతరము గా సాగినది పూర్వక వ్రు ౫ టీక్క.నాదుంకువ'లెచే 

పరికిని కృతిరచనారంభమునయలవచ్చినడి. కలలో (శ్ర్రీరంగపతి సన్నిధి 

జీల నా కంకితీము౫* జేఏభాగనతసుు: జెలిగింపును నినంటం యథార్థ 

యుగం దను యుడోొగ యట్రిగామభళక్తుడు. ఆయన శృతుబెల్ల 'భ గవ 
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దర్చితేములే. తేమ్మయరాట్క-పీందుని భాగవతగవిగలోని కమ్ముందనము 

చూరలిచ్చుట కీపద్యము లుదావారణము౫ నిచ్చుచున్నాండను, 

క. కాలము గడచుట నైజం 

జీలీలలనై నం డదు హీనులకు, సము 

జ్వేల వ్యసనమ్ముల, గుణ 

శాలురకున్ హరికథా (ప్రసంగ సశమునన్ , 

సీ బేఏపద భ్యాన దినకర (వభలనే 

ఘూరసంసారాంధ కారిమణంగు 

'జీవపదాబ్ల సంసేవోనిలంబు బే 

దాష్మత్త్రయ మహోంబుదన్ము లణంగు 

జేపీ వివిధ నామభీయ స్తనాన్ని వే 
గలువ, శుస్మా-రణ్య గణము లణంగు 

"జీఏనమస్యాంర దివ్యౌసధమ్మునే/ 

(బ్రబలేం దియాప తాపము లణయు 

గీ భక్తజన పరిరశణాస క్త యగుచు 
జీవి సర్వో త్రమస్థితిం 'జీజరిల్లు 

సత్య మిది నిగమాగమ సమ్ముతమ్ము 

శానకమునీంద్ర ! నీ శీల నందియమ్ము. 

[వ్యాసకృత త పళ్చర్య = శ్షుఖోత్సు శ్రీ] 

శా. కన్యన్ నవ్యవయోవిలాస లభిీతాశారాలగ రంగత్క_ళా 

ధన్యన్ సత్కుల సంభవానులచరిత న్ఫీత సౌజన్య స 

మ్మూన్యన్ దుమ్మృత వంధ్యతో పధికఖా మాత్సర్యరోగ(క్రుఖా 
శూన్యన్ బోందినం బొంద నచ్చును, దనూజన్ నా క బెట్లబ్బెదంన్ , 
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ఉం అబ్బునుగాక ! బంధనము లైన లతాంగుల పొందుమేలె? య 

బ్బబ్బ! జగంబునం బురుష్తుండన్నదవా స్తికిం గాలినంశేలల్ 

గుబ్బెత లెంచిచూడ నిది గూడదు సంసృతింహాడి చిక్కండే 

గిబ్బపటాణి శాతు తమకించి సతీతనుపాళ బద్ధుడై. 

[మింటందోచిన ఘృతాచిం జూచి] 

సీ, కాదంబినియొ జిక ము యతుంగల రాదు 

ద్విజ రాజి" వడనమో తేలీియ రాదూ 

న్ నకాంబుజమ్ములో కరములో గనరాదు 

"తొరలో నఖములో తలంపరాదు 

స్వర్గ దీ ఏచులో వళులో పలుకరాను 

గగన వెరూ మధ్యమో గాంచరాదు 

'. ఛక్రవాకములొ కుచములో యరయరాదు 

మటుసపొ, మేనో యేురుసజుసరాదు 

గీ, నన్ను వంచింపవచ్చిన నవ్యదివ్య 
కాను మోహన జేనతా కార మిదియ, 

నిక్కమని మొని లోలోన (స్తుక్కిచిక్కె- 

నూటలననచ్చు, వచ్చునే మనసునిలువ ) 

ఉ, చన్నులపింప్కు పొద జలజమ్ముల*కింపు, మనోనారమ్నులో 

కన్ను లసొంపు, మైయగరుకంపు, కనుంబొము వంపు, (శోణులశ్ 
తిన్నెల నింపు, నెన్నడల తీఆనిజంపు, నఖాళి తెంపు, పజ్ 

(కొన్న నయింవ్కు ముంగురులగుంపుం దలంప వరింపకెట్లగున్, 

[(ప్రథభనుస్క-.ంథ ము] 
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తెలగాణ్య శాఖీయ బాన్మాణులు, ఆప స్తంబన్మూకులు, హరితస 

గోతులు, శంపుగము. రాను 'హీంద్రభరను, జననము కారుమూగు 

( శెనాలితాలూ కా) తండ్రి. ఆప్పయ్య, జననవర్సరము 1651. నిఠర్యా 

ణము 1897. రచనలు: ౧ అరోగ్య సర్వస్వము ౨ గరుణాచలను 

3. నందక రాజ్యము “, నృృుచ్చ్భకటికయు ౫. ఈ త్తర రానుంరిక్రీయు 

జ. మాతృస్వరాపస్థతి 8+ అంధధ్రరఘువంశము ౮, జాలియను నీరు 

శా, ముముతు ఈరకొము మున్నగునవి, 

రాజనుహేం[దవరముసనం (బకృత' కవిత్రయ నుసంబడిన వలో 

నాను జేవశా స్త్రీగా రొళరు, శక్కులయల యిర్వురలో వడ్డ'ది సుబ్బా 

రాయండు" రోకరు, వేతొళరు వీరేశలింగము పంతులుగారు. కపీతా 

విషయమున గాంచిన చో నీమూావురకును జూలభీదమున్న ది. కొట్కొండ 

వేంక టరత్న శర, ఆకొండి వ్యాననూూ రి కాస్తీ, వాసు టేప శాస్త్రిగారలు 

కవులలో నొక ేణికి సంబంధించిన వారు, ఈ నువ్వుర రచనలలోను 

నొక (ప్రత్యేక విలతుణత యుండును, వీరిలో నొకరు బవాుగంథ కర్మ 

లగుమహా మహో పాథ్యాయులు, ఒకరు భోర 'తొంధ్రీక ర్తలగు నొంధ్ర 

వ్యాసులు, ఒకరు దృశ్య (శ్రవ్య కాన్య రచయితలు గా విఖ్యాతులు, 

ఈమువ్వుర రచనలలోంగూడ నించించుక భేద సమున్నన్యు మొత్తను 

మింద నెళరకపు కవిైశీణికిం జెందిన వారుగాం దోలదెదరు. 

వాసు డేచశాస్త్రీగారు విద్వద్వంశీయులు, ఈయన (ప్రవితామవాుండు 
వెంకటళినావధాని వాసికెడ్డినారి సంస్థానమునం బండితుండు. నున 

శా స్రీగారు బందరునోబిలు కళాశాలా పండితులైన కోరాడ రాను 

చంద శాస్ర్ట్రీగారకడ సంస్కృత విద్యాభ్యాసము గావించెను. అదిగాక, 
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రాజ మహేంద్రవర కళాశాలలోం జడివి 1872 లో బి. వ పట్టభదు 
లయిగి. ఆయేీండు “మాక్లోనాల్లు” బంగారుపతక ము వీరికి లభించినది. 

1874 మొదలు 1896 వణకు రాజమహేం[ద్రవరమున (పభుత్యకళా 

ఇఛాలాంగ్థ సహాయోపాధ్యాయపదవి నలంకరించిరి. తరువాత బాత 

ఛాలా సళోయపరీతుకులుగాం గూడ నుండిరి. 

వాసు జేవ శౌ స్ర్రిగారు చేరుగొన్న రచయిత, ఆంగ్లనాటకను లాం థ్రీ 
కరించుటలోనుు [కొ _తృయిలిన్భ త్రముతో స్వతం[త నాటకముబు నంఘ 

టించుటలోను ఇాస్ర్రీగారికిం (బాథమ్య మీూయనలెను. జూలియస్ 

సీజరు. * నీజరుచరి(త్ర ? మనువేర వీరాం(ధీకగించిరి. వీరి * నందక'రాజ్య 

నాటకమంత్రయు. జేటగీతముతోనే సాగినది, యాపద్యమరయుండు, 

శేట గీత మంచే దీనిని (వాయంగ 

మంచి దంచుం దోంజె మదిని నాకు 

సాయ మిండి నాకు సదయత బుధులార ! 

వావిలాల వాను చేవ ఇాన్ర్రీం 

కథా సరణియందుు పాతల పేరులయందు నూబువు వేయలేదు. ఈ 

యాదర్శ మే ఏీలేశలింగము పంతులుగారి వెనీసునర్హక చరి_తాదులను 
వెలయింపం జేసినది. “నందక రాజ్యము’ స్వతం(తాం(ధనాటకములలో 

మొదటేిదిగాం బరిగణింపవలయును. దీని (ప్రచురణము 1880 లో, దాని 

వీశికలో నిట్టున్నది ౩ 
“లది నేను (వాయుటకుం గల్గిన ముఖ్య దేశము మునవారిలో, 

అందులో (బావ్మాణులలో బహూుతరము గాల గాన్బించునటి మైకమత్వ 

మను సర్వవిధంబుల న్వీక రించి జానివల్ల మనమెల్ల మేలువడయః గోర 

వలయునని యెొజీంగంచుకు గాని ముజీయొకటి కాదని స్పష్టముగాంజెప్పు 

చున్నాండను,  ఈసంగతినే పొడి మాటలతో. దెలియంజేయక కథ 

రొకటి కల్పించి యందులో. బరస్సరవై రములు 'పెంచినవారు శిశ్సీంపం 
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బడీనట్లు కూర్చుట మంచిదని యుంచీ యిక నాయభి(పాయంబున మన 

వారెల్సరు గైకొందు రని తలంచి నాటక ధోరణిని వాసితిని.. .. ”” 

గీ తనాటకముల కీ నందక రాజ్యము ముంగలిది, పూర్వఘ్య్మగామ్య వ్యవ 

వరము లిందు సుందరతరముగా నభివర్లితేములు. పద(ప్రకమోగమున 
నంఠ (ప్రొఢిను పొడసూపదు గాని స్యాభొవికత పెద్దగానున్న ది. 

వె దీకులపక్షమున రామదీశ్చీతులమాటలు 1 

భూవు సంవ త్రీకిని నారి మూలబలను 

శావునని వై దికులకు భూకొంతులు మును 

సక్కు.లుగ జీవనములు కల్సించినారు 

బవాుదినంబులు పో గుటుంజములు “పెరిలో 

సజకో పాతిక చిక్క. మావారు సగము 

తగ్గి జీవించు చుండిరి దొన జూన 

శాని యేలొ, యిటీవల బోనిన చ్చ 

రాజకీ యోదో్యోగుల వక్షొమున శరభోజి పలుకులు ఫం 

“ఇప్పుడీ దీవ్నీతులు వస్పివెస్సినట్లు 

వై దికుల్వపిని మూశేమి టైరమేసి ! 
మీము నారును నొక్కు మెలయం గన్న 

నై.కనుత్య ఫలంబుల ననుభవింప 

గాను నూ సరివొ కెందుం గాన శారు, 

అయిన నావేడ్క. మూ కిందు నబ్బ దరు ; 

స్వామి కార్య నిర్వహణను జగడనునక్రు 

నరాల మయ్యొన్కు నిజముగా భూసవర్య |=: 

శాస్ర్రిగారు 1874 లో ముముక్రుతొరక మనుపేర భజగోవింద శ్లోకము 

లనువదించిరి. 1875 లో “(బాహ్న్మణీయము' (ప్రబంధము రచించిరి. 

ఇది యనుద్రితము, బీ రనువదించిన “నృుచ్భ కటికను? మనోసనార 
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మైనది. అటువీమ్మట తిరుపతి వేంఠట కవులు కూడ చాని ననువదించిరి. 
వాను బేవశా (స్ర్రిగారి ఉ_త్తరరామచరి_తాంధధ్రీకృతి 1888 లో వెలువడి 

నది. ఏరి తెలుంపసేంత దాని ననేకు లనువదించిరి. 

ప్ో మృచ్చకటికము ” తెనిగింపు మచ్చు. 

తోడిం బండకుండంగా జనము (తోవల నిల్చిన మింటిద్పమైం 

పొడమె శళాంకు. డల్లడుగొ బోటుల చెక్కు_లవోలె వెల్లనై 
యుడుగణ నూ(శ్రయింప నిస లుచ్చిపడన్ వెదచల్లై వెన్నెలన్ 

వడిలిన పంకమందుం బయి పెం బడుచుండెకు పాలధార గా. ” 

(క అధై (తం సుఖదుఃఖయూ రనుగత ”” మిత్యాదికమగప ఉ త్రరరావు 

చరితగతశ్లోకమునకు వాస్టుబేవశా(స్ర్రిగారి తెను0ప పరివర్త్మనపుందీరు ; 
ఎవ్వనిక్రైన జన్గమున హృచ్చమ లేక సుఖాసుఖంబుల 
న్నవ్వుచు నొవ్వశే చెలువున న్సశతంబును రాగలబ్ధితో 

జవ్వననుూడి వార్థకను సాలగంగ న్నేహాము మెండుకొన్నం దా 

' మవ్వవుం గోర్కి. నట్టి యతిమానుహ శాలికి మంగళంబగున్ ! 

ఏరి “* రఘువంశము” (గ్రిగ్గుదొరగాికి గురుతుగానర్పింపంబడినది. చిత్ర 
మయిన యాపద్యము చదున్ర(డు, & ఖృష్టముతే బోద్ద ఎ్ర సూతి విళష్ట 

భూతి సకలవిడ్యాధికారి (పశస్తసూరి, ఆ(శ్రితాననళ క్రి రాజాదృతో క్రి, 
లగ్గు పుదడుకంగలారు (శీరిగు గారు. ప ఏరివ్యుత్స తి భారమునో రచనా 

సౌలభ్యము కొంత మజుంగున నుండును, ఎన్నో పద్యము లిందుల 

కదాసారణములు చూడవలయ ను. రఘువంశమును దొరగారి కంకీ 

తము నిచ్చుట యాగీతమూాలలో నిటుణు సమర్థి ంసంబడినది, 

కృతుల ళొప్పిగి (శ్రీశిమ్లు కృష్ణమూర్తి 

లక్షుణకవులు గౌరన సూత్బుబుద్ధి 

కందుకూరి వడ్డాది నిగమ నుసర్ల 

13 



08 ఆంధ రచయితలు 

పాలెవు (తీపురాన పన్నాల ఫూండ్ల 

బారణాని చిలంబు దుర నిడను ర్మి 

సం(ది సత్వవోల్ కోబ్లూరి 'బయహ నేడి 

జగటి శల నాడెళ్ళ గుండు గురుజాడ 

మాడభూసీ. ఖొకొ_ండ నంక[సగోయు 

లోగిరాల జగన్నాథ నాగయాగి 

బుఢులు నరజీన తాంకీశ ములుగ? జేసి 

ఈవయాలికలో సమశాలికుల (సనక్షి లెన్సగాం బొంగిక గా ముచ్చటింప! 

బడినది, రాజనుహేం(డోనర రాజకీయ సర్వక ఖా శా లాధ్యాప కశాన్య 

తముండు సంస్కృత (పాళ్ళత సబూణభాసూసామ్యు వై షన్యుబోన్ధయు, 
శాస్ర (బహ్మాభార్యుపధా కుద్ధ కాస్త నునర్భశాసనుందడు కతివయ 
రూపక(ప్రణేతయు నగు వానుబేనశా్త్రిగాగు ధన్నులు, ఎవరో చను 
త్క-రించి నటులు వీరి వీరు ఆట'వల(డిలో నిముడును, *ో నందక రాజ్ఞ ” 
మండలి యీక్రింది సీసము శాన్త్రులుగారి జీవితసర్వస్య నం్యగహమునకు 
నిలువ్రటద్దము, 

తొల్లి విరోధికృత్తున జ్వేస్థ శుక్ల ద్వితీయాదివాకరతిథికి సరిగ నాన, 
వేయి యెనిమిదగు నూట యేబది యొకటవ చేీం[టి జూనొకటి నాందు 
పుట్టి కాయ్మూరిలో మక్టైమువారింట మేనమానుల కోగ్కిమోద నట్లు 
చేవేండ కృన్ణమ్ము "శేసాచలముగార్హ యొద్దను బడిచదు వొనరం జదివి 
మేనత్త "పెదళొడుక్లై నట్టి యారానులింగ ఇాస్తులవారి దెంగటను 
బనందుగాం గాళిదానత్రయ మేము సఠించి యస్సశవీయ నించి నేర్చి 
కార్యూరు. గుంటూర చర్సితో నింగ్లీము చదివి బందరం నొద్దశాలం 
జదివి నోబిలుస్కూలులోను (బ్రవేశపుయిరిత (పథనుశాన్ర్ర పరీత 
నణకు: జేలి యభట వేదుల చేంకటాణార్య నర్వుల సన్నిధిలో నాంధ 



వావీలాల వాసుజేవశా(స్క్రీ $9 

నంస్కృతముల జాడలు మణులు చక్కగా వినంగన్లీ మేరలేని కృతజ్ఞ 

భారయొంది రాజమహేంద్రవరము వచ్చి స్కూలులో మేప్టరీ 

వాోేదాను మేలుపొంది నర్వేశుకరుణ శాస్త్ర బవ్మాచారినై కాలేజి 

మేప్టరీ గ్రాలుచున్న చేరు నా కుపకర్తలై న మవోనుభావుల వేళ్ళు నత 

ముగా భువిని వెలు/గు 

వారి క్రీయపూర్వ ఫక్కి-క పుస్తంబు 

నన్ను6 బెంచి విద్య నాకు జెప్సీ 

నట్టి దయకు. గృతిగ( బట్టి యిఖ్చిద నిదే 
ల a ళు 

నావిలాలి వాసు చేస శాస్త్రీ. 

తిథి 1-4-1880 నం॥ 



గురుజాడ శ్రీరామమూర్తి 

1851-1899 
నియోగి శాఖీయ (ద్రహ్మణులు. కేండ్రీ వ దుర్గపసాదరావ్చ, నివా 

సము ఇ"కీనొడ, విజయనగరము. జననము 165], నిధనము 1899. 
(గ్రంథములు : ౧. చిశ్రరత్నాశరము .౨. కళ్ళ “ర్లోదయ కథాసం్యగ 
వాము 5. కవిజీతములు ర, కలఫాసిణీ ౫. త నాలి రామకృన్లుని। థల 
౬. అప్పయదీశ్షీతచారి త్రము ౩, తిన్మురుసుార్మిక్రము = ఇత్యాదులు, 
“రాజయోగి? పత్రి 9+ సంపాదక త్వము, 

, గురుజాడ (శ్రీరామమూర్తి గారికి, బూర్విము తెనులపన? గవిచగిత్ర 
ములులేవు, ఏ రాంగ్ల విద్యాధికులు గానం బొశ్వాత్య విద్వాంసులు రచిం 
చిన కవిజీవితములు చూచి యట్రద యరాంధమున నంభానించిరి, ఆంధ 
కవిజీవితములు క ఖాప్రథాన మయిన్యగంథము, అందు గని కాలనిర్ల 
యాదుల శంకు నొ యాకవ్చల పిల ఇప్పుకొను వుక్కిటివపురాణము 
లెక్కున. ారిత్రకదృష్టీతోం బరిశీలించిన నీగంథమునకుం (బథను 

నము లేకున్నను గవిచారిత్రముల కిది నూర్లదర్శి యనవలయాను, కందు 
కూరి పీశేశలిం(ము పంతులుగారు తను “కవులచరి[తి లో నుతుంగున 
నున్న కవులను బెక్కుముందిని బయటం బెట్టి వారివారి శాల నిర యమనములు 
న్యపమాణముగా నొనరించి తీ తృద్ల)ంథములలోని గుణదోవములు వెల్ల 
డించిరి, ఆకారణమున పీరి కవిజీనితములకంకు, వారి కవిచరిత్రములకు, 
'జెద్ద పేరువచ్చినది, 1680 లో కవి జీవితరచనము వీరిది సాగినది, రామ 
నుూరిపంతులుగారి వీశికలోని కొన్ని మూటలు సరికింపం దగినవి, 

“కందుకూరి ఏీేశలింగముణారు తనుముత్రు 'లెన్వరో తమ్ము 
గవిచర్నిత్రములు తిరుగ రచియించుటకుం (గో-ళీవించినారని కనిదారి[త్రము 
లనుపేరితో నొక(గంథము (ప్రాచీనకవులం గూర్చిన ఫొగమును ముద్రించి 
ప్రక టించిరి అందు ఇెక్కండు కవుల నేళ్ళును వారి చారి తములును 



గురుజాడ (శ్రీరామమూర్తి 101 

(వాసినట్లున్నను జాలభాగ మిదివజలో నావే బకటింపంబడిన కవి జీవి 

తముల యర సంగ్రహమే కాని వేఖుకాదు. ఏవియైన నొకటిరెండు 

కథలు నవీనముగాం గాన్సించుటకుం 'జేర్చంబడినను నవి యనవనరమైన 

చారిత్రములుగానై నను లేక (ప త్యేకము కవిత్య శ్రైలిం జూపుటకు 

(వాయం బడిన పద్యములు నుదహరణములుగా నైన నుండును... .”” 

ఇదియటుండే, రామమూర్తి పంతులుగారిది సువర్ణ్యమిగహాము. 

వ[గహమునకు6 దగ్గగుణసంప త్తి. ఈయన “మె(ట్రిక్యులేవన్” పరీశ్షలో 

నుత్తీర్ణులు. పూర్వపు “మెటిక్యులేనన్? నేటి ఎమ్. వ లకు సహాపారి. 

ఏరు కాకినాడ సబ్ కోర్టులో నుద్యోగించుచు రాజీనామానిచ్చి 1880 

లో విజయనగర సంస్థా నాధీశ్వరులు ఆనందగజపతి సన్నిధిని నిలయ 

వ ద్వ్యాంసుండుగానుం డెను. ఆ(ఫభువున క్రీ బి యెడల. జెప్ప లేని యాదరము, 

ఆనందగజపతి నిర్యాణము 1897 లో. ఆతరువాత రామమూర్తిగారిని 

సంస్థానము పోషీంచినది. వీరి కవిజీవితేములు ఆనందగజపతి ీరుగా 

వెలసి యున్నవి. 

ఈయన చరిత్రపరిశీలకుండే గాక కవి కూడను, “మర్చంటు ఆఫ్ 

వినీస్' నాటకమును బరివ ర్రించిరి. ఓగిరాల జగన్నాథ కవిగారి యచ్చ 

తెనుంపనిభుంటువగు “ఆం(ధపదపారిజాతము”ను గొన్నిపదములందు. 

'జేర్చికూర్చి ఏరచ్చుళొట్టించిరి. తిమ్మురును, 'జెండపూడి అన్న మంతి, 

అప్పయదీశ్నీ తులు ఈమూవురు మహామహుల చరిత్రములు సంపాదిం 

చీరి, తెలుగువారి కందిచ్చిరి మొ తృమ్బు వీరికి ఇరితసంథానము"పై 

మక్కు.వయెక్కు..న, వీరు కాకినాడ నుండి వెలునరించిన “రాజయోగి” 

పత్రిక, నాండు పేరుగాంచినది, విజయనగరము (ప్రాంతములో పీరికి 

“కాకినాడ సంతం” లని పేరు. (శ్రీరామమూర్తి గారి “కవిజీవితములు” 

చరిత్రలో నొక కనక ఘట్టము. 

CTT TT en] 



వేదము వేంకటరాయశణొ స్త్రీ 

1853 - 1929 

ఫుదు*లు (సడ టి హ్మణంలు, గల్లి; లకును. తగడీ: కట 

గమణళా స్రీ; పుట్టుక మదరాసులో, "ఫూర్వులజ్య స్థానము "ెల్లూరు 

జిల్లా $*వలిళ"లూ "లోన మల్లయ పొలము. జననము 16538 డిపో. 

బరు 21 తేదీ, (1బ్రమాదీన సంసత్స్ర మార్గ శిక్ష బహుళ ఇఒ. బుధవార్ము. 

నిర్యాణము. 1020 జూం 18 తేది ఉదయము ర్-కీర్ నీ, కు) రచిత 
(గ్రంథములు ; (వ[కీయాళంద స్సు ఆలం ఇ "రసార సంగ పాము 16866- 

అంధక ఖభానసరత్సాగరను. 1801 = చాానందము. 1601 - sph 

జ్రాశశాకుంతలము 1806- | ఫశాపిస్నదీయ నాటకము. 1897- ఆంధ 
(పసన్న రొధున నాటక వినుగ్శనను 1896 = ఊహానాటకము 1801 . 
బొబ్బిలియుద్ధ నాటః ను 1916. నూళవి ఖాగ్నిమి[(ర్రము 1919- ఈ ర్రగ 

రాము చరికాం| ధీక రణను 1920. విక్ర జార్య కీయ, రక్నా భళి, సొహీక్య 
దర్పణాం(ధీశరణనులు 1921- శారజూ కాంచిక భృం గార శైనథయు 
సర్వం॥ స వ్యాఖ్య 1918-అముక మాల్యద వ్యాఖ్య 19%0- రభువంళను , 

కుమూర సంభనము, ఆవురు కావ్యము, విజయనిలానుకు, సారంగధర, 

శావ్యాలం కార చూడామణి మున్నగునవి టీకలతో-1010 లో జలజ 

రించిరి. “జనవిసోడినీ పత్రిక (పళటీంచికి, 

“కని పండితుండదుశాండు.. పండితుడు కని కాడు” అని ఫొందజణీ 

వోదము, కాళిచొసుండు కవికులతిలకను, అతని పాండిత్యను) భువనవిది 

తము, భవభూతి మసోకవి, అతండు పదవాక ( (ప్రమాణజ్ఞానమున( 

జీరుమోసినవాండు, కవి సండితుందు శాడనుటలో సొగనులేదు. 

వేదము వేంకటరాయ ఇ్మార్తిగారు మహోపాధ్యాయాలు. సర్గకంత్రే 
స్వతంత్రులు, కళా పపూర్గులు, వ్యాఖ్యాననుల్లినాథులు, పీరు (వాసీన 

పద్య కావ్యములు లేవుగాని కాళిదాస భనఖూతులనలె వీరును మూడు 
నాటకములు రచించిరి, ఇవి మూండును మూందురత్న ములు, వానిలో 
(వళాసరుడ్రీయ నన ర్లరత్న ము. ఉన, బొచ్ళిలినాటక ములు రమ్యుముల్రో 

# 
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రం౫ స్థలముల కక్కి-కీర, గనినవి.  ఈనాటగములు నూాడిటికిని పాత 

చిత్సపోవణము పెద్దవన్నె 'ెచ్చినది. మహానుభావము గల వేంకటరాయ 

శా స్రీ గారు (గాంధిక్ (గామ్యములు పాతోచితములుగా. జితించి 

(ప్రతాప రుద్రీయమునకు. శేరుటెచ్చిరి. నాగానందాంధీకరణనునను 
(పతాపరుద్రీయమునను ఏరు [కొ శమార్షము (తొక్కుట. జూచి భొందణు 
ీవల (గాంధిక వాదులకు, గోపకారణమొనది, నీమర్శనః ములు వెలువడం 

జొచ్చినవి. అంతకుమున్నే యిదికనిపట్టి “(ప్రతాప ”లో శ్యాస్క్రిగారిట్లు 

(వాసికొని నటిచే. జదివించిరి. 
అంకికుం డార్స్చి చేరసికు నంగలభారతి ప్రౌఢనీత్మి నా 

కింగిరినాం(ధి (దావిడియుం గేరుచు దై వియుంగూడి రెన(నికా 
జంకు కళంకు లేనిక విచం(దు(డు శోవి.తకోనిదేం ద్రుణా 

వేంకటరాయ శా (స్ర్రికృతి వెంగలిమూణశ కెలుంగ శక్యమే! 

(పతాపరుద్రీయనమునం దురువ్కు-నివేతను బొబ్బిలిలో సిపాయి ఇవీతను 

ఇాస్ర్రి గారు సందర్భసముచితమగు నంభావణము జేయించిరి. “వేంకట 

రాయశా(స్త్రీ తండ్రిగారు వేంకటరమణశా స్త్రీ గారు సంస్కృ తాం(ధము. 

లలో గొప్పపండితులు, పీరు పరవస్తు చిన్నయసూారికి సహపొఠులు, 

తండిగారు "పెక్కు వట్టనములలో నుద్యోగములు చేసియుండుటకో 
వేంకటరాయశా స్ర్రీగారు కూడ వారితోపా టచేక మండలములలోం 
దిరుగుట్క తత్తన్గ్భండల వ్యవహార భొపాూసంప్రదాయము  'లెటుసట 

తటస్థించినది. బవాుబాల్యముననే (సతావగుద్రయ కథ వేంకటరాయ 

శాస్త్రిగారి నాకర్షించినడి. అది 1896 లో నాటక హమూపమునకు 

వచ్చి యాంధి కాభరణమైనది. ఈవిషయము తన్నా టకావతో 

రీకలో నిటు లున్నడి “ఓరుగంటి (పతావరుద మహారాజును 

తురకలు ఢిల్లీకి ఖయిదు గొనిపోయినకథ లిఖతముగాని ము్రిశముగాని 
నాశిచటను దొరక లేదు, శే నెనినిబేండ్తనయనున నుండగా మానాయన 
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గారు వేదము వేంకటరమణ శాస్త్ర ల వారు తమ మిత్రంబృందములో క్సీ 

కథను (బస్సు తించునవుడు శీనును వింటిని, బారు జప్పుటలో సీకథ అరగంట 

కూడపట్టలేదు. ఇటీవల చేను అం|ధజకవినోదిసీము ద గాధి కృతం(డ నై 

యుండగా 18688 సం[మున ఈకథను నాకుః దోంచినట్లు విరివిచేసి యల్లీ 
క థాయావమున( (బచురించియుంటిీని, వీన్ముట 1896 సం॥న జూళై 

నెలలో దానిని నాటకోచితముగారూపుడేసి ఈనాటకమునందలి గద్య 
భాగమును మాత్రము (వ్రాసి నామిత్రులకుజూవీతిని, ” 

శాస్త్రిగారి తండిగారికడ నలుగురు శిష్యులు వేదాంతగోస్థీ తజచు 

వేయు'చుండువారంట. వారిలో నొక ౧దృుువాహ్మాణుండు.. రెండనవాండు 

చాకలి మూడవనాడు ను సల్మాన్కు నాలగవవాండు శై చై_న్త నవు+దు, 

వారిగోస్టీ. శా(స్త్రీగారు వేడుకపడి నినుచుందువార(ట. (సతొప చరిత్ర 
లోని మహామ్ముదియపా(త్ర మంతఠనునోవారము?గా( జ్యత్రింపయలుగుటకు 
నాంటిమహమ్ముదీయ శిమ్యునిమా*టల వినియుందుటరెమీ శారణమని 
శాన్ర్రీగా రనుచుంజెడివారని చెప్పుకొందురు. 

ఈయన చోడవరము బడిలోంగొన్నాళ్ళు (బధా నోపాధ్యాయులుగా 

నుండిరి. నాటి యొకవిచ్మితగాధ నిట్లుకస్తూదురు. ఆబడిలో “చీరి 
గాడు అను సాకనాౌకరు యుండువాడు. బడిసనులేవియు ముట్టుఖొనక్ర 

మూూ(డు (పొద్దులు సు కటరీయింటణే గృవాక్ళృత్య ములు జేయుట, 
ఎప్పుడోవచ్చి బడియరుగుమోయదః బగుండుట = ఇది వానిదె దై నికచర్య, 
మన శాస్తు)లుగారికి ఏనిచర్య చరాడ నరకాలిమంట న త్రి శెక్కి. యొక్క. 

నొండు వీని కిదిపనికాదని యొక చింతబరికి జేతంబుదు స్పకొని నసాళమంటు 
నట్లు నాలుగుచుజుకులు తగిలించి మెల్లయాం దస్పుకోని రట. నాండు 
“ములో? అని లేచి "సెక్రటరి తో ఇాన్త్రంలుగారి యన్యాయను 'చెల్సి 
కొనెను. సెక్రటరీ శాస్త్రిగారిని రన్చుని నాకరును పంపెను, 'మియింటికి 
వచ్చునవసరము నాకులేదు. సనియున్న చో మిరు రావలయను,” అని 
శాస్త్రిగారి ప్రత్యుత్తరముం” నిరంకుఖాః కవయిః ! 
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ఈపేరిగాయజే (పతాపరుదీయములోని ేరిగాండు. శాస్తులుగారిచెవి 

కింపుగా చేజేని చక్కని పలుకుబడీగాని నామవాచకముగాని వినబడి 

నదో అది సందర్భోచితముగ (గాంధికమువేయవలసిన బే, (ప్రతాప 

రు[దీయములో వెళ్లి వాండు “చేను కండచీవును. వమనుశున్నా వో. పట్టు 

కంగెకు వదలను” అశజకు. ఇాస్తు్యలుగారు విశాఖపట్టన ములో నున్న 

సృడు పొరుగింట ముసనలిమగండు పడుచుభార్యను జీటికిమాటికి నీకండ 

చీమ పదము నుపయోగించి తిట్టుచుండువాడంట. అది జ్ఞప్పికిరాంగా 

నిచటర్యబయోగించిరని వారిసన్ని హితులు చెప్పుదుగు, 

బొబ్బిలినాటకమున నయి ననయంకములో సారాయిదుకాణము పెట్టిన 

వాని'వేరు “బాడ్మి౯ి అనిరి. ఇది వీరు విశాఖపట్టనముతో నున్నపు 

డక్క-డిదుకాణదారుని వేరట ఇంకను నిట్టియ నేక స్వానుభ వములు తీవ 

నాటకములలో నుద్దాటించిరి. వీరికి జంగముపాటలు, పడవపాటలు, 

ముష్టి నారిపాటలు వినుటయం చాస్థ్ర పెద్దది. (పతొప నాటకమునకు 

ముఖ్యముగా. (బఖ్యాతి గొని తెచ్చినది పాత్రోచితభాన. కవిబెన్పినటు 

నీనాటకము “పండితమానుల గండెసీరుు గా నున్న ది. 

ఉపాచర్మిత్రము నెళ్జా(పెగడయు, సోమనాథుండును దమ కావ్య 

ములలో రసో త్తరముగాం జి(తించిరి. ఎజ్జన బాణుని రాక నొలోకించిన 

యువవే నొకనీసము చడివించినాయడు. సోమనాథుడు కలంగనిలేచిన 

యువబే నొకనీసము పకింపించినాండు, వేంకటరాయకాస్ర్రిగారి నాటక 

ములో “(ాంతిద్వీపమున సత్ష్మత్రప్రాసాదమున బంధితీయుస చెలి 

చిత్ర శీఖతో” నిట్టనుచున్న ది 
ఒడిలోన నేనులే కోలగంబుండని 

తండడ్షికినే. బగదాననై తి 

నన్ను ₹ చేయించి కన్న బే దినమైన 
తల్లికి నే వివవన్లి నైతి 
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(పాణంవు'. (బొణంబుపనిది నన్నో బెండు 

నన్న "కీ తలనంఫ న్యాధినై లి 

ననుగోరి తనపాణమునకుం బిగించిన 
దయితుని కీ బంధధాతినై ఈ 

(బాణనాథుని నేగాల్చి బందినై చె 

దప్పులేక కుళ్లీలపరఠాకనై లి 

చిప్పరము మాని సకి నీవ చెప్పనమ్ను 

భూనమేదిన వెలంగికిం బొణమేల | 

రత్త గ్లో చర రనభాొవనివ్యంద ములగు నీదు వ్వురుకవ్రుల సీసములు, 

నొళమాణు చదువుకొని యభిజ్ఞులు రసత తృమును జూఆలాడవలయును, 

శాస్త్రిగారు నిరువమానవర్షనా సన్నివేశ సంధానధా-లీయులు, 

ఒకయిుడం గాళిడాసుని దలవింతురు. ఒగయెడ భవభూతిని మజిపింతురు, 

అనిరుద్ధునకు స్వప్న ములో. (బియుశాలు గనయడెను, ఆమెయే యువ, 
సఖునితో నాసంగతిజప్పుచు స్వవ్నదృష్టయగు (ప్రణయినిని వగ్గింన 
పలసివచ్చినది. అతండు పూందోంటలో నున్నాండు, అది వెన్న లకేయి, 

మంచుకురియుచున్న ది, అట్టి నన్ని జేశమున నిటులు వర్ణన, 

మృపూవలగ్న జిల్లుపై టట మించునన్న మంచగున్ 

రపాక్రీదట్ట మన్న సంజజాజులోనిరేశగున్ 

తృషాకృదోస్థి. భూనణాలి రిక్కాలున్ మెటుంగులొ 

నుషావతొర నుంచు గాంత నూవాసేయుదున్ సఖా | 
ఉన క్రై పరితపించుచున్న యనిరుద్ధున శప్పటికిం దెలియకున్ననునీయయు 

నుమయేమైనడంట. అతిచూ(శ్రవజ్ఞా నంపన్ను లగు ఇా్ర్రీగారి భావనా 
వక్తి సీపద్య ముక్క.టీయ్ తాసు ణించుచున్న ది, కనుకనే నాటక 

కర *యుపానివావాను” “సిద్ధనుభా (పవావా మనుకొనినాందు, 

బొబ్బిలినాటకములు నుటీకొంద జీటీవలికవులు కూడ (వాసిరి, 
నానియన్నింట వేంకటరాయశా స్ర్రీగారిది రనవ్నత్తరము, “ఆందుయిరువు 



వేదము వేంకటరాయశా స్త్రీ 107 

లేదు' వాతమయ్యె మగకూన కోటపాడయ్యె నింెకేటి కిచటి ఇది చదువు 

కొని కంటనీరుపెట్టుకొను రసిక శూరులు చేడు పెక్కండు కలరు. 

శా(స్ర్రీగారు (శ్రవ్య శావ్యము(నాయలే దనువెలితి చేదు, వీరి రూపై 

మూడు నాటకములలోను గొోప్పకవిత్యమున్న ది. వీండిలేనివారికి ఏరి 

కవిత యెటులుండిననుు పండితకవులకుం బందువు “*పండితుండు కవి కొండు” 

అను వాదమిపుడు నిలువదేమోా ! 

వేంకటరాయశా స్రీ గారి యఖండ పాండితికీ. దార్క్మా-ణముగొ వారి 

ఆము కృమాల్యదా, వృంగార నై వధ వ్యాఖ్యలు చూపవచ్చును. ఆముశ్రా 

దులలోనిపాళనులు ఖొన్ని వీరు న్యయము గా నవరించిరి. ఫొంత 

ఏరిలోయగలలోప మనక తప్పదు, “ఆము క్ష” వ్యాఖ్య పీరు కొన్నేండ్లు 

ఇుదివి నాలుగునెలలలో (వాసిరంట, 2% - 6- 1920 నాండు (ప్రారంభించి 

88 - 10-1920 నాంటికి. జూ ర్తిచేసి రని వారిచర్యత్రము చెప్పుచున్నది. 

అందులెకీ యపరమల్లినాథబిరుదము చారియెడ నన్వర్థ మైనది. 

శ్రీ వీశేకలింగము పంతులుగారు. 'విధవావివాహి  (ప్రచారను 

బాఢముగాం జేయుచున్న సమయమున శాస్తులుగారు. “ఫ్రీపున 

' రివాహా దుర్వాదనిర్వ్యాపణ” (గ్రంథము బవాపర్మిశ్రముమునకుం బాల్ప్బడీ 

బవా(గ్రంథములు పరిశీలించి (ప్రకటించిరి ఆప్రకటనమే శాస్త్రిగారి 

జీవితమునకు నూతన (పక రణమైనది, వారి (పతీభయుం బాండిత్య ము 

లోకమునకు టెలిపినది యీఘట్ల మీ. పునర్వినావా నాదఖండ నోపన్యాన 

ములనలనచే శా (స్రీ గారికి జెక్కు.మంది మదళాసు మహాశయులమై(తి 

కలిగినది, ఆపరు మింల్లరు మున్నగు వశాణులకు వీరి గీర్వాణభాపా 

పాండిత్యము నిదితమైనది. త(త్ర్రతిఫలముగా 1867 నవంబరులో న్రైస్కన 

కఖావొలా సంస్కృతో పాధ్యాయపదము శాస్త్రీ గారికి బభించినది, 

ఈయుదో్యోగముతో నూరకుండక  యవారమగు భారతీ సేవ గావించిరి, 

న్న పురజీవితము ఇాస్తుఏలుగారికి గ్రంథరచనోత్సాహము హెచ్చించి 

నది. 1890 లో ఉ్యోతిన్సృతి వంు[గాలయము సెలకొలినీ కళ్తాసరి తగ 
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'రాది (గ్రంథములు తేలుంగున వెలిం దిగి, కొకొ్కంండ వంక టరత్నము 

పంతులు గారును వీరును హోోీరానళోగంనోగు ఇాస్ర్రిగాను. పంతులు 
గారి (పనన్న రాఘుసమును (బచ్య,ఓర ము నిమగ్శించి నిడీచిగ. ఆ 

వాదము మునుగు పాకముసంబడి పండితులకు బెధయనికించినది, 

దూషణ నాక్యములు తొల ల్ంచిసచో 'సస్స్న రాఘవ విమర్శనము” 

అంధ్రికి న్యర్ణ భూమణము అప్పుడు (్రసిద్ధలోనున్న “అమ్ముదిక (గంథ 
చింతామణి పత్రిక మూఫాసూవిఎవాదము”:ను (బక టించినక. చింతా 
మణి సంపాదకులు ఫూండ్డ "ముగి ఇన్లయ్యగారు నొప్పు పండిత నీమర్శి 
కులు, జేంక టరాయశా స్త్రి గారి! సీరిక నొక తీ పాణము, 

శాస్త్రీణీరు నాటకరంగముసకుల బక స్తిదిచ్చిన గళాహృదయులు, 
ఇంచుమించు ముప్పది యేంధ్లు నస్క తొంధ్ర నాటషిములు తగు 
శిష్యుల చే (బ్రదర్శింపం జేసిరి, ప్ర్రి సర్వా ఫ్య మతతో నొల్లూం “ఆంధ 
భాపాభిచూని నమాజము నడచి రజతోత్సవనము జరివించుకొన్న ది. 
పూండ్ల రామక్ళ న య్య గా ణ్ యిన మూజస్థా సకులు, 1904 లో పరమ 
మతులు రామకృన్గయ్య గారు నురణించుటయ్సు చింతామణి ఆంగిపోవు 
టయు వేంగటరొాయశా స్త్రీ గారికి హృదయా వేదన హీేతున్రు _లెనివి, 
కే ఏ) స్తవకళాశాలలో నిగువదినాలుగోండ్రనుండి పనిజేయుచు 1910 లో 
నాయుద్యోగమునుండి తప్పుఖొనిరి, శ్యోతివృతీ ' ముదొతరశాలను 
బునరుద్ధరించి యెన్నో (పాక్తన (గ్రంథములు స ఎ్య్యఖ్యముగా వెలువ 
రించి భోషూ'సేవగావించిరి. కేంళట రాయా స్త్రీ గా రాం ధభొషూ 
నుధునుథనులు. ఆయననుమిం చిన పండితులుందుప గాక, ఆయనను 
కాదనివీంచు కవులుండిరిగాక్క ఆయన నలె భారతీపూజ గావించిన 
మహాభక్తుడు మాతములేంయు, ఆయన డెబ్బదియా జేండ్లు సతి 
కను. కొన్నిళతాబ్దులు నిలుచు వాబ్బయనేన వేసెను, అవోోే 
రాత్రము లదేపనిగా వ్రానిసనాందు (వానీనశ్ష యుండెను, చది 
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వినవాండు చదివిన క్షుయుండెను. అఆపరిశ్రమము, దానికిందగిన యారో 

గ్యమ్రు ఆ పాండిత్యము, దానికి. దగిన భొవనాశ క్రి మజొకనియందు. 

జాడము,. ఆయనమాటలాడిన మధు వొలికెడిది. (పతిపఠ్నీని చల్లణా 

గాంతుకోయు వాయు, సభలో నిలంబడినచో సింహము. ఆయన రసప 

తృంభాషణములు (నాయుచో నొక మహాకావ్యము. స్వాతంత్యము 

నెన్నండు చంపుకొనలేదు. పనిలేక యెవరినిం దూలనాడలేదు. ఆమేధ, 

ఆ (ప్రతిభ, ఆ వోస్యవిలాసము, ఆ సమయస్ఫూర్తి యితీరున కందవు. 

అవసరమునుబట్టి "పెంకితనము చూపెను. (పాచీనాచార ముల కతీతుండు. 

అట్లని es te నాథయింపనులేదు. సంద ర్భాను సారముగా. 

బోయెను. భాషానిషయమునను నిదియేత్రోవ. పాత్రోచితమని వ్యావ 

పోంకము వాడెను. (గాంధికమును సమర్థిం చెను. గిడుగు వారివ అఆ(గాక 

ఏరు నియుమసావీతుముగా (గామ్యము ప్రయోగింపవలెనని యందురు, 

భాహూపవయికముగాం గొంచె మభ్మిపాయభేద మున్నను గురుజాడ 

అప్పారావుగారు వీరిని కడు గారవించిరి, వజ్ఞల చినసీ తొారామ స్వామి 

జాస్తి కారును వీరియభిప్రాయముల నామతించిరి. బహుజనపల్లి నీతా 

రామాచాొగ్యుల వారు వీరి కాచార్యులు_ (శ్రీపాద కృృష్ణవరా ర్కికొస్ర్రీ 

గారికి ఏరాచార్యులు. కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి ప్రభృతులు ఏరిక్లి 

శిష్యులు. అల్లాడి గ్గ ్రవ్షస్వామి (పముఖులు ఏరి "కా _పులుం 

ఈపుంభాపసర స్వతికి లకీ! ( పసన్నత తక్కువ. (శ్రీనాధునివలెం 

జివరికాలమునం జిక్కులుపడినారు. ఎంతచిక్కు_పడియైనను సర స్వతీపూజ 

'నీమజ లేదు. ఇట్టి మహనీయచరిత్రునకు 1927 లో నాంధ్రవిశ్వవిద్యా 

లయము కళాప్రపూర్ష్మబిరుదమునిచ్చి సత్కరించుటలో విక్షేషములేదు. 

చెల్లూరునుండలమున కెల్లం దిక్కనవలెం గీ ర్రిందెచ్చిన కవిపండితుం 

డీయన, శాస్త్రలుగారికృతులను బోషీంచిన రెడ్డివంశీయులయశము ఇాళ్వ 

తము, వేంకటరాయశా (స్త్రీగాగు 1919 లో 'ఆంధసారస గతే నభ నారిచే 
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సన్మానితులై మహోళోపాధ్యాంయయ బిరుద మంది తమ ఛళ్లోవతొపూజూ 
విధాన మిట్టు నొజివిరి, 

“అవావొనము ఫ్రీసునర్వి నాహగుర్యాద: ర్యాబణము- ఆససనమగ్న 
ణము కథాసరి తార ౫. అర్థము (ప తొపర్ముదీయ నాటకము. 
పాద్యము మేఘసం టే ఖాయపైటీః- అలలకా“ము అధ[పనన్న రాభువ 
నాటశకాదివిమర్భ కింకిణీళణ శింజాన ఇారదొళాంచిక - నై వేద్యము 
శృంగారనై మధ సర్వంక వ, వ్యాఖ్య, 

ఉసానాటకమున వీరు జీవిశవిషయ మిట్లు చెప్పించిళొనినాడు. 
ఇాత్రసాహన (వచాగంబుగా నాట 

కములు దన్ని గమంబు గఆకినాగు 

సర్వజ్ఞ సింగమ సొర్వభోముని” ది 

యెక్కి. నదొగ మది క్కి నారు 

పకళాణరూపకరసం బుదరంబు నింజూరం 

(దాని గఇస్టనం (బేంచి తశనిసినారు 
టాటోటులన్రలు సటావంచలై నూయః 

గాంచిక వాణీ కర్చ్పించినాగు 
బల్లారి భవ శ వీపండిత సంభుంబు 

మద రానులో దభాసప్తుమూాానీనారు 

కాళిడాను శకుంతల జీలినారు 

ముంచిన (సకాపక్ళతిని నిర్మించినారు 

తగదొలో శాన్ర్రీగారి గంథమునుగోర 
మహీత వస్తు పరాయణ నూసనులకు, 

Ser 



ధర రము రామకృష్ణమాచార్యులు 

1853-1912 

శైష్పవ్రలు-రఠం౦( డి: కృష్ణమాచార్యులు. తల్లి! లకున్ము, ఇన్మ స్టౌ 

నము: ధర్మపురి అ(గహారము (తౌడి ప ర్తితాలగూ కా-అనంత పురము జిల్లా). 

నివాసము బళ్లొరి. జననము 1858 సం. (పరీధావి కార్తిక శు| ఏ శ్రా 

దశి) నిర్యాణము 1912 సం, విరచిత (గ్రంథములు, ముదిత నాటక 

ములు 3-౧ చిత్రనళీయము, -౨ విహిదసారంగధరము, 3 పొదు కొ 

పట్టాభిమేకము, ఈ (ప్రవ్లోద, ౫ సావిత్రీ చ్యితాశ్వము, ఇ. మోహినీ 

రుక్మాంగద, 2 బృవాన్నఠ, ౮ (ప్రమాలార్జునీయము, ౯ పొంచాతీ 

నయంవరము, ౧౦ ము" వళి, ౧౧ చిర శారినాటకను ౧.౨ రోన 

నారా శివాజి, ౧౩ వరూధినీనాటకము. అచ్చు శానినాటక ములు 3౫ 

౧ ఉహిపరిణయను అ. నుకీలాజయసపాలీయమను, 3 ఆజూమిళ్ (వదన 

నాటకము), ర యూధిస్థిర యౌవరాజ్యము, ౫ నీతా స్వయంవరము, 

౬... ఘోషయా(త్ర, ౭ మదనవిలాస నాటకము, రా ఉన్మాద రామసీత 

ణీక నాటకము, ౯ రాజ్యాభిషేకము. ౧౦ సుగ్రీవ పట్టాభిషేకము, 

౧౧ విభీషణపట్టాభిపేశము, ౧౨ వారిశ్చంద్ర; కన్నడశాటక ములు | 

౧ ఉఊపేంద్రవిజయము లేక చబామనచరి(త్ర, -౨ స్వప్నా నిరుద్ధ శాటక ము. 

శ్రీనుత్కన్ల మా చార్యక వికి: బూూర్యము తెలుపలో స్వతంత్రనం 

విధానము గలనాటకములు లేవు, ఉన్న నాటకములు సంస్కృతమున కను 

వాదములు. ఆకారణమున నాంధరంగస్థలములు విస్తరించి ఇలయ లేదు, 

పొ క్చొత్యసం(ప్రదాయము, (పాచీన సం(ప్రవాయము నితీం్ ఆయొకగగ 

మగు (క్రొత్త(తోవదీసి నాటకములు రచించి స్వతంత్రనాటకరచయితలకు 

వమోర్షదర్శియనివించుకొనిన మహోశయుం డీయన. వీరి కృషిని గుర్తించి 

గజణ్యాలమహారాజవరుండు 1910 లో నీయాచార్యక విని, రత్న స్థగితమగు 

పతకముతో “ఆంధనాటక కవి తొవితామవాలిడని బిరుద మొసలి గౌర 

వింఛను విచిత్రసమ్మేళనము గావించి నాటక ప్యాత్రములకుం గేద లాంధ 
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తము నాపాడించి తొలుదొల్ప స్వత..[గనాటకములు రచించిన వా 
డగుటచే నీకవిపరున కీబిగుద మన్నర్థ నుని నాయకు. ెక్కుపండితు 
లగ్గించిరి. పుర ప్రముఖులు ముగ్ధులై మొక కిరీటమస్పిం చిగి. ఆచాగన్యుల వారు 
నాటకక ర్త లేకాక నటకులు కూడను, చితనభీయములో బొహాుుకుండు, 
విపాదసారంగధరఎరులో రాజన రేం ధుయకు, పాదుకాపట్టాభి పీకములో 
దశరథు(డు, అభిజ్ఞాన మణిమంతములో క వ్లబుద్ధి, ఈ పాత్ర యులు (ప ల్యే॥ 
(వశంసాపాత్రములుగా నటించడివారు. దశరథ పాత ధాగితగమున 
కృష్ణమాచార్యుల వారికి సాటి కృన్ణ మాాచార్యుల నా కే యని పల'న్ఫరు 
చెప్పుఖొందురు. ఆచార్యులవారు గీమమరణము నాటక రంగమున నో 

' న్యాయస్థానమ:ననో యుండు నని యప్పు డప్పు డనుచుందువారు, 
అది తథ్యము? వారు 1912 లో నొక యభియోగము సడఫాటకు 
వెళ్ళి “ఆలూరు! లో న్యాయస్థానము న నొక స్మీకముగం గాలు జూట్రీ 
పడి “రానుచం(దా యనుచు ననువులం బాసిరి, వారిమ్భుత క భేబరము 
నాలూరునుండి బళ్లారికి 'టెచ్చి యంత్య[క్రీయ నడఫు సందర్భమున జరిగిన 
యా రేగింపుటుత్సవము పలువు రిస్పటికిం జెప్తూళోండురు. నొటకా 
చార్యుండై గడించినకీర్తియ, న్యాయవాదిమై సంపాదించిన చేరును 
నాండు (ప్రకటిత మైనవి. పు పురుషులు వృద్దులు యువకులు నొక 
రననేమిి వేఎకొలంది పుస్పనమూాలి కాదులే నాచార్యకవి కంళ్యసన్యూ,న 
"మొసంగిరి, ఇట్ట మహాశయుని శ క్కీయుర్తులు ముచ్చటించు 
కొొందముగాక్ | 

ఎ ఏన్హనూబార్యుల నారి తండ్రిగారు మంచివండితులు, తార 
ముత్తాతలుకూడ విఖ్యాతవిద్యాంనులు, తం|డీగారు బళ్లారి “వార్థ 
లా కాలేజి” లో నాంధ పండితపద మలంకరించిరి. జనకుని సన్ని ధినే 
కృన్గమాణబార్యు (డు సంస్కృ ఈొం(ధములు కోటి పెను, మేధాథ కీ గొప్పది 
యగుట నికు చక్కని సాహిత్య మలవడుట తటసంచినది. జానినలన 

, భిన్ముగంథ పరిశీలనము గావించి పొండిత్యమునకు స్వయముగా మిల 
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"పెట్టుకొనెను. అష్టశతావధాన (పదర్శసము గావించి కొక్కొండ 
వేంకటరత్న మహో మవోోపాథ్యాయుని వంటి వారివే మెప్పూల 

గాంవోను, అదియటుండ, నీయన కాంగ్లభాపాభ్యాసము చేయనలయు 
నని యభినివేశము కలిగన న. పట్టుదల గలవారగుట ఎఫ్. వ పరీయలో 
నుత్తీ రత నండిరి. తరువాత ఆదవాని “తాలూశాక వీరిలో. గొన్నాళ్లు 

'లేఖకులుగాం గుదరవలసివచ్చినది. కవికి జార్లత్యముకూడ నొకకళ 
మైనదిగదా 1! పాపము నాటికి ఏరిది పేదకొటుంబము. ఆదవానిలో 
సంసారము సరిగ జరుగక బళ్లారికి వచ్చి “కంటో౯ా మెంటు మేజన్ట్రేటు 
కోర్టులో “వై వేటు వకీలుగ పనిచేయ మొదలిడిరి. ఆయుద్యోగము 
వీరి దర్శిద దేవతను దటిబువై చినది, పక్రీలువృ తియందు వీరికి లభించిన 
యుస్రేజనము “ఫస్ట్ రోడ్ వీ డరువీప్” పరీశ్షకుం బురికొ లి యందు 
త్హీర్టుని గావించెను. నాటినుండి ఏరిన్యాయవాదవృత్సి నిరాఘాటముగ 
సాల్ స్యాయస్థానమున "కక్కు. నభియోగము లన్నింటను వీరి దక 
ప్లు ముండితీరునంతీయున్న తికి. గాంపోయెను. (పలిపక్షలను సాక్టు 
లను (పళ్ని ంచుటలో పఏీరినేర్చు గొప్పది. వీరివాదము వినుటకు. (బ్రజలు 
గుమిగూడి యుండువాకంట. బళ్లార్యిపాంతీయు లిస్పటికిని ఏరిన్యాయవాద 
దత్స.త వేనోళ్ల. జెప్పుళొందురు. 

ఈయాణార్య కవి యద్భుత మేధాశ _క్తి యెన్నోకళలను (గహించినది, 
ఆయుర్వేదము పీరు లెన్సగ నెటుంగుదురు. అది ఏరి వంశ పారంపర్యముగ 

వచ్చువిద్య. నొడీపరీక్ష.లో సీయన సిద్ధహస్తు టంట, జ్యోతి శ్ళా వ్ర్రమునను 
ఏరి (పవేశము చాలగాప్పది. నారినాటకములలో నిందులకు నిదర్శన 
ములు పెక్కుగలవు. చదరంగ మాడుట యన్న వీరికి? చెప్పరాని 
మక్కువ. నెలలతరబడి యనన్య మసస్కు లై  యాడ్తుతారడువారని నాన 
(ప్రతీతి. అభినయశా్యస్త్రుము వీరికి బరిచితము. MBER 
నొకటి స్థాపించి పలువురు పుర్మప్రముఖుల నాళ్ళు నేప లుగా ంతేట్సరది, )| 
“పీక్సువీయరు” నాటకిములలో నుఖ్య Eyal నబ్ళిన యర ఇాడికోరు. 3 ద 

ఆ సరసవినోదినీసభకు నాడు "పెద్ద ప్రఖ్యాతి్ఞోద్యినది. తరళ ముస్యర్థ్యగ 
ఖ్ AN 15 x ణా త్ : sl 

న శ 
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ల దొల్లి టహే ముభావవపు శొలయగింవిన * కీస్పధ్ధ యే, ఈసనసోమూలమున 

నొక సారి ' ఆంధధగనిపండిన న నువ మీ?” మాభాగ్నుల వా రతివిజ్బం 
భణముగా జగిపీగి మోక నాం. ఒం టిటో. వావిలికొలను సుబ్బా 

రావుగారి “ఆంధ వాణీ Jf న గతిన నుర్పుణోత్స్పవపసునకు పీ 

నధ్యక్షులుగా నెక్నుకొనిగ, అప్పుదు ఫం * పాదుశా పట్టాభి పీఠము ” 
(పదగ్శింపంగా రూ 1600 నిచ్చినని, అవి కోదండ రాముని (కైంకర్యము 
నీ యగ్సింపం బడినవి, ఫీగినాటక సుం లకు! (బజానాపూన్యములోః గల 

గారవముస కీది ముందితోరకాణ, అంగములలోస్ థ రంగములుగా 

విభజించుట ఏగనాటగములలోని (క్రొ తృ సద్ధతి. ఇగ పొస్యొాత్య సంప్ర 
జాయను నాటకము. విపూణాంతమువేయుట ఏరి ॥నభీవముకాదు, 
“సారంగధర ను జూచిన నునగది యవగతము, గారు చేతులు సగ 

'నొట్టంబడీ సారంగధగుడు చరిపోయెను, అంతతో నాటకము సమా 
పము. మజియొకసంపదొయమ:గల గవిమయైనచో నిది యిట్లు (నానీ 
యుండండు, ఇదియు నాం ను మీ సార౧గధరగునివ నింద మూవీన 

చికొంగిని పిచారించుటన రాజస శేందుండో॥ స్యాయస్టాననభ చేసెను 
అది సరిగ నినర్లసుందరముగనుండి ॥ ఎన్ గ *దార్యులుగారు గొప్ప 

న్యాయ చాగోయని 'నాత్య మిచ్చు చున్న డొ, 

ప్పి నాటకచగ్రములో “చితనళలీయను: ' రున్నందిన (పఖ్యాతీ 
గొన్నది. అందలి పద్యగ ద్య నులు (సబంధ సూలకం దీటువచ్చినవి, అదీ 

' (పదర్శించుట కొకపాటినటకుడు పనికిగాణడు. సంపూర్ణమైన యర్థ 
జ్ఞానము కలిగి మరల నిట్టికనిత్యము (వాయ గలనన్న్న వాకు పీరినాటకీ 
ములు నోటలట్టంగలండు.. తెలుగులో ననువాదములు రెండుమూడు 
తప్ప స్వతంత్ర నాటకములు. రచించునలవాటు నాంటికి లేకుండుటబేం 
(యౌబంధిక వాసన ఏరినాటక యిలలో ననశేల, ఆనాందు (వాసిననలుగు 
శె దుగురు కవుల నాటకములలో:(/నాడ నెల్లి విరసినది. 

ఆచార్యులుగారి చిత్రనభీయము చూడుడు! (పథనూూంక ములో 
స్వయంవరరంగమున _భారతిేత దమయంతికి భుజంగ ఒయి తొదులై న 
యెన్ని (ప్రాబంధికృవృత్త ములతోం  జెప్సించెనో! ఇప్పుడు బొత్తిగా నొటి 
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కములలో? బద్య మును టరివారింపవలయు సనుచున్నారు, అది 

తొచితీఫోషక మని - అటునంటియిష్పుడు పృథ్వీవృ త్తములు - మత్తకోకి 
లములు దృశ్య కావ ములలో నుపయోాగించుట యొకరకముగానుండును, 
నాంట్నటకులుకూడ సర్భసభుద్ధుణు ఇప్పు డిట్టివి యాడు కారు నూటికిం 

గోటికిని - ఇంచుమించుగా .శ్రీనివాసరావుగారివి, కనృమాచార్యులు 
గారివికూడ. బద్యనాటక(పాయ ములు, అడుగడుగు వతు బద్యము, 

తిరుపతి వేంఠటకవుల పాండననాటక ములలోను ఎద్యుముల పా "అక్కు 

వయే, గాని వారు కొంతశె ని తేగికపతిచిరి. 
చిశనభీయము చతుర్ధాంగ ములో “థర చాత్రి” ని వారివారి యుపొ 

బంభన ములు యబుగునదిమొదు పద్యములలో నాచార్యులవారు వర్ణి ంచి 

న్రైచిరి. నిజముగా నాపద్యాను లే ననుచర్మి తాది [పబంధముబకు సందని 
యుదాత్త భానములు కలవి. భామయు నట్టి బే. విగవా న్య థానిధురుం గై న 
బదావలుక భూమి కాధార యొక, పెట్టున నాపద్య ములు చదుననలయునన్న 
డొక్కు. (బడ్దలగును, నొంటినటరుణు "కాయిట్టి చితనళీ కూదుల రొంతి 

(పఖ్యాతి (పజాసామాసన్యములోలబాడం దీసిళథొని గా౫లిగిరి, నటకులై 
ఖండాంతర (ప్రసిద్ధిగాంచిన తౌొడిపర్మి రాఘబాచార్యులుగారికి మన 
అభార్నులుగారు మేనమామ, వీ? నిటక పద్యములు వాలమందికి నోటికి 
వచ్చిన వే యై యుండును, అమినను శెండుమచ్చు : 

అతిమూ(్రింబుగ దుఃఖముక" సుఖము దై వాధీనతం గర్భ సం 
గతిమైం (బొణికీలో బఖుుగా యిపుడు దుఃఖ( పొ ప్పి మల్లా టె (థీ 

యుతుండాభూ:మణుంకు వెండియును జేడోజేపొ యాకొల దు 

కతి దీజుం౫ ను సర్భసాఖ్య వుల నిశ్చిం తాశ్శతం జెందందే ? 

బళికే కంటిసిగంటి సప్తజలథ్ (సావేన్సితాఖంట భూ 

లలనాధిశ కిరీట వాగిరాపారోలం బొయ నూన |పభో 
క్ట (లి తారందమనూఫు రా తృ పద సేవా వీతగోతాధవ్రళ 
సథిభూమాధవు నా(శ్రితౌఘ *రుణా నష్ట (పభొమాధవుః , 

RR TE 
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1853 - 1909, 1856 - 1౪ 12 

అ(గ్రజూలు: జేవ్చల పల్లి, ను బ్బారాయళాస్తు )ల బారు, గమ్ములు! రమ్మన 

శాష్ర్రీయను నామాంతరముగల జేంకి టక్ఫ్ళస్ట వ్ర గారు. మొదటే 

వారజననము 1658 సం. నిధనము 190౪0 నం. కెందనశాడి సుక 

1856 సం, నిర్యాణము 1914 సం, టాచినుంచితిమ్మక సి కడి కాలమున 

నిననీంచిన చందమపొ లెమున (గో దావరిమంవబము) ఓరి మనుగషు- 

తెలగాణ్య వైదిక శాభీయులు,. శం డిన్వనగోోకులు.. తండి! బేంళట 

కనుకా య్ర్ ము పొం డ్రబిజియ ము .(అం(ధ్మ్యపబంధము). రార్చవంళ 

ముక్తావళి (సంన్కృృతము-అచ్చు కాలేదు) మల్ప్యణ స్థవము( తేలు సేం) 

. శొమరాయవిలానను, రొమశంచాళళ్తు (సంస్కృతము) ఇవి సుబ. 

రాయకా ప్రీ విరచితములు- నయనోస్లానము, యతిరాజవిజయము, 0 “వ్రు 

వశము కావలి (తెలుంగు కావ్యము, అన్ముదితేము]) సక 'లేళ్వగిళక॥ ము, 

ఇప తమ్మనశా నీ రచితచులు, 

వేపు రాఖువుండ్యు ఏడి వేలఫు గాణము అన్ను నొరు ల్లీ 

యేలిక అన్న రావుకులు లెప్పటి ఎ*రల కప్పు డొబ్బు భూ 

పాళి నిజంబుగాం దనశటంచును జేవ్రులపల్లి వంశ భూ 

పాళి దలంచుచుండు. గనసాలిటి కీయభయయంటె (వాఫుగన్. 

చరూచితిరా సుబ్బరాయశకాన్ర్రీవరుల రామభ క్కిబిశేసము ! రాను 

భక్తిని మించినది రాజభ క్షి. ఈరెండింటి (పాఫుచేతను మహేందపిజి 

యాది మహా తృమకృతులు రచించి, యాంధ దేశమున నకియకీ ర్తి 
నార్జించి మించిన నుహాశయుం గీయన, గంగాధర రామ రామీంద్రుండు 

తనసింనావీఠినై గూరు చుండ (జెట్టి “ప్రాజ్యతరంబగు రాజ్య మలి స్కీ జే 

గదా సుబ్బరాయనుకఏ 1” యని యఖండసత్కార మొనరించినను 

అవలిప్పుండు కాని యభిజ్ఞ శేఖరు. డీయన. నుజ్బాాయశొ(్త్రిగా 

రాంధభోజా భీఖ్యతో వెలయుచున్న చీటి సూర్య రాయముపో 3 స 
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వరునకు సంస్కృృతభాషా దేశికుై యలరారిన యదృష్టవంతుండు. 

రామనానుసంన్మరణము,  రామరాయసందర్శనము నను దినకృత్య 

ములుగా నెంచి పవ్(త్రజీవయాత్ర జెజవీనపండితుందు. 

జేశ్రలపల్లి వంకీయు లెల్లరు నిద్యత్కవులు, వీథి కాపుర రాజ్యస్థాప 

కులు శ్రీ రావు తెకుంగురాయణింగారి యాదరణముచే వీరివంశస్లులు 

విశాపురమున( (బవేశించిరి. సుబ్బా రాయశా(స్త్రీగారి తండ్రి గొప్పపండి 

తుండు. శాన్తు9లుగారు వీతురం తే వాసులు. వారిక డ6 గావ్యనాటకాలంకా 

రాదుల్కు జ్యోతిర్విద్య నధికరించిరి. కవిత్యాభిరుచి యుగ్గుంబాలతోం 
బెట్టినది. ఇం విశేవమేవమున, ఆళువులోం బబంధ శైలి శాస్త్ర గారి కల 

పడినని. 

1879 లో (శ్రీమాన్ వూాాడభూపీ. వేంకటా చాగ్యులవారు పీథ్రా 

పురాతన నవథానము గావించిరి. అప్పుడు గంగాధర రామరా 

యేంద్రులు “మనయాస్టానమున నిట్టియవధథానముజేయు (పతిభానంతు 
లుండిెకే” యని (పశ్నించిరంట. మరువా(డు జేవులపల్తి సోదరుల 

థ 'తొవధాన నము (పారంభ మైనది అనన్యనామాన్యమగు కవితాభారతో 

నాయవధానము జయ్మపదముగా గెటివేరినది. వేంకటాణార్యుల చారు 

సోదరకవుల (పతిభకు నివ్యెణిపోయిరి. మహారాజు తస సంస్టానకవులళ క్రి 
కానందపడెను, అప్పటినుండియు నాస్థానమున పరి వేకు మాజు(మోసి 

నది, సుబ్బారాయశి (స్ర్రిగారు “రావువంశముకావభి” సంస్కృతమున 

నంతరించిరి®. అది మహారాజు 1882 లో. గృతినందెను, ఆసందర్భను 

ననే ఈకవిరాజున శామహారాజు “రాజ్య మిచ్చితిం బుచ్చుకా”మ్మ నను, 
'నుకవితా యద్య సి రాక్యేన ఓమ్ ? 

1890 లో గంగాధరుం డ స్తమింఖిను, (ప్రభువియోగను భరింప లేక 
మనకవి నీఠికాపురాంగ్ల పాఠ ఇాలోపాధ్యాయపదవి విడిచి యింట 

గూార్చుండోను.  (ప్రభుభ క్షి యిట్లుండవలయును. సుబ్బారాయశా స్త్రీ 
గారి తమ్ములు తనునళా(స్ర్రీగారియెడలను జై విషయము. బుపలశ్షణ 



116 ఆంధ రచయితలు 

విధిజే నన్యయించుకొందుగని వునగు క్ని నేయబీముం.. శసోనరళవ్రుల 

సౌభా(గ్రము గొప్పదని 'ెవ్వుకొంయును.. తమ్మునశ్యాన్రీగా గన్నిటను 
నాయన్న కుం దగిన తన్మయం అశభధానాని బనగ్మనములలో సన్న గారి 

కంకు6 దమ్ముందేమిన్న యి జన(కుతి, పొండి శ్యమున మాట్ గానీ జే 

యగ తాంబూలము. 

ఈకనిసోదరులు గనునాంటికి నుగృష్రీతశనామ్ములెయున్న. కూచి 
మంచి వేంఠటరాయందు-శ్సిష్షు క్ష అస్తమా శా స్రీ) *డభూని వేంకటా 

చార్యుడు - మొనలగు వారి ఒఇరిదితీ ఎటని6 దెలు(౫. క విల్వ నున మ్లంకు 

వలు లఫొన్ని గృ వోగడలు సంగహించినారు. మాడి భూవీ.కవిని 

వించి యవభానము. చేసినములి కృ తొర్థుల్తె నారు. మద రానుఫున 

(పముఖులనుగూడ ననభాన (పదగ్శన మున మ్చ్చంచిగ, ఎన x (డో 

పదునాతప శ తాప్టకిం బూర వుల ol) మె, స్మూడభూనీ॥ డం బ్య 

వితమైైై టదేవులఎల్లి సోవరుల దే గోరకీశిను, తిగుపతి నీం॥ టళ్ళ్టరాది 
కవులచేం గునుమిక మై యిరొయవథానవద్యాంత కొన్నాళ్లు డిలుంగు 
మన్నీల తల లూంవించ (క్రీము గొ నెళ్లీకిలలు వేయుస్థితి! వచ్చినది 

సుబ్బారాయాొ స్రీ గారు ప్రభుల యభియోాగవిజయ వార్త విని 
నార్హాహరుసకుం దనుచీతుల నున్న బంగారుకంక ణములు బహూ 
కారముచేసెనంట, ఆయస (ప్రభుభక్లి యట్టిది, “మ హేంవవిజయి 
(ప్రబంధ మోావివయమును తొ ర్కాణిం దును, ఈ “ను శీంంద్రపజయము” 
నవీన వాసన ముమ్మరముగా ౫ల మధుక కాన్య ము, ఏ ౨కృతిసంతతిశెల్ళ 
నిది మీలుబంతి, ముచ్చున cy: సడ్యను బాలను, 

తొలికోడి తానెమై యలులొ త్తి మూండుభం 
గులం గుక్కు టీశుంకు కొసరి కూసు 

సొాలమందలకెల్ల నధినేత తొ నై 

పొంకంబుగా నంది ఆంకనై ఆ 
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దీర్ణంబు 'దెచ్చువాస్త్రికి. బెద్ద తానెమై 

లంబోదరుడు బృంహితం బొన సృ 

విహాగంబు*కు నెల్ల. బెన్ష తానై వ 

రునిశేకి పెలుచ నిస్వన మొనర్చి 

జానె లింగార్భకలకు. (బొథమికుం డనుచుం 

(యాతర నిలయుండు శీతనా((ముననున్న 

ఘంట (వోూముంచె వందిమూగ ధులు తామె 

యగుచు భక్తులు పేరొని రపుడుమమ్ము. 

మహేంద్రనిజయము. (౬.౨9౨) 

ఇాస్ర్రిపాదుల దేవభాపాకవిగాధోరణి కొక శ్లోకము మూదలింతును, 

క్షార (శో తార స్తోతారః కాంశ్చీ అర్థ దాతెరః 

'సేతార స్పంతి యదిఖ్యాతా రచయంతి సత్కూలీః కవయః 

అన్న దమ్ము లిరురును సంస్కృత భాషా కవితలో. జేయితిరిగిన 

వారు, తమ్మనళా స్త్రీ గారి ధారాళుద్ధి చంాడు'దు, 

ఫణీశదర తారకా శళిమణీ భృుణీధోరణీ 

త్ర రకర ణనై పుణీ విలసితాపస చ్యాంగకమ్ 

గణాధిపసమర్చితం గణసుధీగ ణ(గ్రామణీ 

సణాయితగణాన్వితం మనసి కుక్కు కుశం భజే, 

తమ్మనశా స్త్రీ గారి శెలుగుకూర్పులలో నయనోల్లాసము, యతి రాజ 

విజయము, వేరొనం డగినవి. సయనోల్లాసము: (ప్రభుపట్టాభి పే.కోత్సవ 

సమయమున వెలువడినది. అప్పుడు 'నయనోల్లాసము” సార్థకత నొంది 

నది. ఇంద లివద్యములు భారాళముగా నడచినవి, కాని వ్యర్థపదములు 

బవాుళముగ దోరలినవి. వీరి *యతిరాజవిజయము చక్కని శ్రైలిలో 

నున్నది, ఇది మూయణాశాగసములు వాసి తమ్మనశా స్ర్రిగారు గతించిం, 

నారి తరువాత బీశ కాపురసంస్థానకవులు వేంకట రామకృష్ణులు తక్కిన 
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యాశ్యాసము పూరించిరి. యతిరాజవిజయనునం దమ్మన శాస్త్రిగారు 

కృతిపతులచే నిట్లు చెప్పించుకొనిరి, 

పదునాలుగేండుల బభొదలు (పాయమునాండె 

కడంగినాండవుగజా కనిత సేయ. 

బదునెనిదవయేంట వా(క్రుచ్చితివిగదా 

నకలేశశతక మాశ్చర్యఫణితి 

నిగువదై దవయేంట విరచించితివిగదా 

రావునత్కులచగి(త [ప్రబంధ 

మెడనెడ వేనవే ల్ను డినినాండవుగదా 

యసమపద్యముల నత్వాళులీల 

చేడు వేదుకం జేయుచున్నా (౫ నస 

దనుమతిని నయనోల్లాన మ 'సెడుకృతిని 
శ్నీతిని బరికింప నతిశీమ్రగతిని బూని 
సుకవితను గూర్చునేర్సు నీసొమ్ముగాటె ! 

అభిన వాంధకవులలో (బ్రసిద్ధభావుకులగు "జీశ్రలపల్లి కృన్ల శా స్ర్రీగారు 

తవు సన శాస్త్రిగారి తనూోజు an శెలియనినొ రుండరు. 



ఫ్ర ర్మ 
పురాణపండ నుల్హయ్యశొ ట్ర 

1853 - 1925 
అరామ।( దావిడళాఖీయ (టావ్మాణుండు. తండి! భ_య్యశా స్రీ 

తల్లి : రామమ్మ. జన్మ స్థానము : "పిదతా 'జేపల్లి. నివాసము ః ఖండవల్లి, 

పిశాపురమా, రాజమేహీం[దవరము. జననము 1858 సం, ఆస్తమ 

యము 1925 నం. (గ్రంథములు: ఆం(ఫ్రీకృళబహ్మనూలే భాష్యము (4 

సంపుటములు) ఉపనివత్క_.థలు, శు(క్ర సీతిసొరము (పభావరీ(పద్యున్ను, 

భ(_దాపరిణయములక వ్యాఖ్య లు- ఇత్యాదులు, 

మల్లయ్య నొ స్ర్రీగారు సంస్కృ తొం[ధ ః ములలో నుహాపండినులు, 

ఫ్ళు (పఖ్యాత ప్రాజ్ఞ లైన వెంపరాల దశ్నీ ణానూూ ర్తి శా(స్రిగారి నన్నిధిని 

సూ(త్రభాష్యము నియనుపూర్ణకముగ నధ్యయనించిరి. తర్క న్యాకర 

ణములు పఠించిరి. (పస్తానత్రయతశ్న గ మెటింగిరి. ఇట్టివిద్యాధికార 

సంపత్తి కలిగినమోందట మల్సయ్య శా(స్ర్రి గారు వీథి కాపు రాధి పతుల 

యాజ్ఞ శాంకరసూత్ర భౌవ్యుమును చేట తెల్లముగం డెలు0పన 
వాసి. సూత్ర భామ్యమునకు మటీళొందణుకూశడ "తెలుంగు 

(వాసిరి. ఆ యనువాదములలో నీయదియే మేలైనది. (బ్రహ్మసూత్ర 

భామ్యము ననువదించుటకు సొహనాన్న ఫ్రపరిజ్ఞానము వాలదు, సర్గ శాస్ర 

(పవేశము, నగ్వదర్శని పరిచయము నుండవలయును. అధితిబో ధాచరణ 

(పచారణ ము లున్న వారికి, గాని యిట్లియున్గ )ంథముల తత్త లీ (ము తెలి 

యును, సరగఖా నా యాం ద్రవచనరచనలో గూడ నొటీ 

“కేతీనవారగుటచే మల్లయ్య శాస్త్రిగారు “ ఆంధధనసూ(తభావ్యు ” మందు 

పాటులోనున్న శె లిలోరచింన! గలిగిరి, వివయగారవ (పాశస్తా వదులం 

బట్టియు నాంధ భామకుం బుస్టీగర మ గుటంబట్టి ము సీ గ్రంథము శాశ్యత: ముగ 

నాంధ్రమున నుండగ లగు, రచనావిశేషమున కీపంక్సు లు పరికింపుండు, 

“నాతురూన త్వాత్” - బుగ్వోదాది. శాస్త్రుమునకుం గర్హ 

యగుటవలన ((టబహ్మాము సర్వజ్ఞము) (బహ్మన్వరూప జ్ఞానమునందు 

బుగ్వేదాదిఇాొ (స్ర్ర'మే (జమాణమగుటపలన డానిచేత సీ జగజ్జన్నాది 

కారణనుగు[బనా డమ తెలియం'డు నేని అనియర్థ ము” భా, గొప్పది 
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సబల ఆం(ధ గచయితేలు 

యును వురాణన్యాయ మామాంసాదులగు పెక్కు విద్యాస్థాన 

ములచే నుపకరింసంబడినదియు దీపమువో లె సర్వార్థ ముల (బకెశగ౧-1? 

'జేయునదియు సర్వజ్ఞక ల్ప ము నగు బుగేగ్గదాది శా మ్ర్రసుసకు (ఎహా హం 

యోని=కారణకు, సర్యజ్ఞునిగుణమగు సర్వార్థ సులం (బకాళింపం జీయు 

క క్రితోలహాడిన బుగ్వేదాది శాస్త్రమునకు నర్వజ్ఞునిన ౧కు వేళొక 

జానినుండి యుత్ప త్తి సంభవింపదు. పాణిని మొదలగు హొంవల న? ద్లి 

యందగిన వానిలో నొకభాగనుగు 'న్య్వాకరణాదికమువలెనే యేయేవి స్వ 

'రార్లమగు శాస్ర సుయ్ ఫుసువునినలన. బుట్టుచున్న దో యూని 

డా శ్యాన్ర్రముకం'కు సధికతరవిజ్ఞానమ) గలవాడని లోకము నం 

(బసిదము.;..” ౨౨. 

శా (స్ర్రీగా రీరీతిగం బూన గుచ్చినట్లు నూత్రభావ్యభౌననము కొలు వడ 

కుండం దెనిగించి యాంధభావకు నుహోవక్సతి గావించిన మజబో 

శ్రయులు. మల్లయ్య శా (స్రీ గారు “ఉపనివగ్కథలు” (వాసిరి. “శు ॥ సీతి 

సారము వచనమున రచించిరి. పింగళిసూగ నార్యుని (వభొనతీప్రద్యుమ్ను 

మునకు న్యాఖ్య(వ్రాసిరి. వీరి (గ్రంథములన్ని యు వీఠికాభర(పభువు లే 

(ప్రకటించిరి. అఆల్లమ కాజు ను బహ్మణ్నగ విగారి భ(దాపరిణయమునకు 

వ్యాఖ్యా విపులపీఠికలు రచించిరి. _అవేశవశాంతరములతో ననుగుణ 

మగు వ్యాఖ్యతో నాంధ్రభారత ములోని కొన్ని సద్యములు వీరు వరివ్క. 

రించిరి. ఈవీకికలనల్ల ఏరియాం(ధ్రకవిత్య పరిశ్రమ తెల్లమగును నుబ్సయ్య 

శాస్త్రిగారు పద్యక వితమునం గృమిచేసిన కవులు కారు. అయినను 

నడుమునడుమ'. బద్వము లల్లునలవా టున్న ది. అన్సీనపద్య నుండ యు 

గనే యుండును, 

శ్రీరఘువంశ వారినిధిశ్లీతమ యూఖుయడు జానకీనున 

స్పారసచంచరీక ము నిశాచరమత్తకరీంద్ర సింవామున్ 
ధీరజనాగగణ్యుయ సుధీజనసన్ను తకీ రఇాలియా 

నారఘురామననా ర్తి మదినాదర మొస్పలగం గాచులోక ముల్ 

. “అంధ్రనూ(త్రభాహ్యూరంభము" 
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శ్యాస్ర్రీగారి జసకులు గొప్పసంన్కృతాంధ్రవిద్యాంనులు. వారం 
ధులు. తొలుతందండడిగారికడ నే మన ఇాస్త్రీగారు వీద్యాఖ్యానము గానిం 

చిరి. తరువాత్ విశయనగరమునం బెక్కు. గాళ్లు పఠించిరి 1877 లో 

జజవాడ కడనున్న కొండ స నల్లి మిషన్ పాస్కూలులో నధ్యాపకులు. 

తరువాత 'రాజమహేంద్రవర పాఠశాలలో వడ్డాది సు'బ్చారాయకవిగారి 

స్థానమున. 1884 వజికుం బనివేసిగి పిమ్మట అనులావురము పాసూ్కూ 

లులో 1889 లోం (బవేళించి 1906 వజకు నుండి. అటుతరువాత 

పిఠాపురాంగ్లపాఠశొలయం చాంఛాచాగ్యులె, త శాస్థానమున నాంధ్ర 

(గంథ పరిశోధక న్యాఖ్యాత లై శ సూర రాయాధినశతులచేం బరి 

హోవీంపంబడి”*. వీళాపుర సంస్థానమం(త్రి (శ్రీ ముక్క.పొటి సుబ్బా 

రాగడుగాగు ఏీఏకి. బరమమితము. సుబ్బా రాశుండుగారు మల్లయ్య 

శాస్ర్రీగారికడ  నూత్రభాన్యు నుధ్యయనించిరి. పోలన రాధీళులు 
ళా చ్చెర్ల కోట వేంకట కృస్లారావుబవహుద్గగువాగు మల్ల య్య శాస్త్రీ 

గారికి శిష్యులు, ఇాస్ర్రీగారి!ి ఆము కృమాణ్యద పే నెక్కు_వయభి మాన 

మరయు ఏరి మురోరిపాథము వినందగిగ దనియు బెక్కురు చెప్పు 

దురు, వీగి సంఫభావణము విచితతరమై w= యుండెడిదంట. 

చిలక ను ర్తి లకీ సరి కింహారగ్ వీ మల్లయ్య శాస్త్రీ గారి మేనల్లుడు, 

అచ్చముగా ఆయన మూాటకాలిక మేనసమూాను పోలిక యే, (పసన్న 

యాదవనొటకముో చిలకమ ర్మికవి యిటులు (పస్తావించెను, 

గీ, శ్రీవు రాణపండ కులాబ్ధి న్లీసగ రండు 

సరసు. డాంధ్రగీ రాణ భాపూావిదముండు 

మల్లయార్య్యుండు నామేనమామ యగుట 

గవిత మెటులున్న నీకృతి గణుతింగాంచు, 

పురాణపండ పండితుడు ఆంధ్రసూ(త భావ్య మువలన నవినాశమగు 

యశము సంపాదించుకొనిన రచయిత. 

యో 



పారనంది రాముశొ స్త్రీ 

1853-1930 

శాసలనాటి మై దిక యాహ్మాణులు, ఆశ్వలాయన  నూూగులు, 

కాళ్యపసగోత్రులు. కల్లి: రామలత్మవ్ము. తంగడి; ముఖ లిం గోశ్వుగుండు. 

జన్న స్థానము : పిండివాడ ( పర్థాకిమిడి సంస్థానము. నకు ₹ో;.దినది ). 

జననము: 1858 సం॥ (ప పరీధావి (శ్రావణ శుళ్లే నవమి ) నిర్యాణము: 

6-12-1980 సం. (గ్రంథములు: ౧. అంధధ్రళబ్దచింతా మణి (ఊన్ల్యోతినీ 

వ్యాఖ్య) ౨౨. అం(ధమహాభారత వినుర్భినము ౨ కురు కే త్రయుద్ధ బాట 

నిర్ణయము. రో. మధుశ్తీశ్వరీయము (నాటక ము. అము(ద్రితము ), 

(శ్రీ రామశాస్ర్రిగారు పెద్దరుగాస్తీ కల వారు కాకపోయినను గొప్ప 

యా స్పికులు, చేరు మోసినపండితులు, (క్రొత్కతీరు లెజింగిన నిమర్శ 

కులు. నంస్క్యృ తాంధములలో సరితూక ముగల పర్మిశమ పాటపము 

గలవారు, తొలుత. గావ్యపాఠముగానించి శా్యస్హ్రుపళన ముప్పై మనసు 

గూరి బొబ్బిలిచేరి (శ్రీ నునర్ల సీతారామశా(స్ర్రీగాగిలో. దశరా, లంశార 
'వేదాంతఘు లధ్యయనించిరి, సంస్కృతములో లోంతులుగడవిసపాండితి 

నంపాదించి, పదపడి తెలుగుబొస పొలుసులు గుర్తించినారుం 

పనా కిమిడీ రాజు రామశా'స్ర్రిగారి సామర ర్ధ్స్టము సెటీల్ సంస్థా 

నోన్నత విద్యాలయమున నుపాధ్యాయపదవి ధడి గారవించిగి. తతః 
ద్యోగము 18580 మొదలు 1911 వటుకు విచ్చిత్సి లేకుండ: గొన సాగినది, 

(శ్రీశా స్ర్రీగారు 'తాత్వికదృష్టిగల కర్మ్మిస్టీయగుటే, తనకు మూరుండు 
పట్టభ(ద్రుండై, యుద్యోగియె, పదిరాళ్లు సంపొదించుళోను (పయోాజకు(ై 
యుండుటంజూచి తనపని చబాలించుఖొ నను, 

జేపీభాగవతమును బెలింించిన (తివురాన తమ్ముయదొర ఏీరినీ 
గౌరవించి ధన్యుండయ్యెను. ఉర్లాము మున్నగు నాస్థానులలో ఏరు 

ర్మాదిశా(న్రుముల పరీక్షల నెగ్గి యుగడింసయడిగి, స ధ్ 3 ప్ర న గజంపలు ండితులణో క్ 
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ములు “నీవా నేనా యని చేయగల (శీ రామశా స్త్రిగారు వాలకాలము 

దాయక. తెలుంగు నెజబులరనుట యొక రహస్యము. గిడుగువారి వాద 

శంఖనాదములు ెవులంబడీ ఆంధ్ర భారతము తీరెట్టుండునో యని 

చదువ శోరంభించిరి, అడియాది యగ స్పివలె యావదడాం(ధ వాజ్బయ 

వమువోళోదధిని రామజె(స్రిగా రాపోశనించిరి, దానిఫల మే “ఆంధ మహో 

భారత విమర్శనము” ఇది 500 వుటలు సై బడినకూర్చు, ఉద్యోగ పర్వ 
విగుగ్భనము మాత్రమే యచ్చువెలుగు చూచినది. 

ఆంధ శబ్దచిం తామణి ప్రై 'ఉద్ద్యోతిని” అను గొప్ప వ్యాఖ్యా (గ్రంథము 

పీరు రచించి". శ్రీ ఏ-దేనలింగము పంతులుగారు చింతామణి నన్నయ 

కృతము కాదనలా, ఆవాదము ససిగాదని రామతా (స్రీగారు సోదాహా 

రణ ముగా నన్న యకృత మే యన నిరూవించిరి. ఇది తెలుయపలో ఏఏ 

తొలిరచన. జంకు లేనివిద్యాంసులగుటచే, ఏరేని (వాసినను స్వాతంత్ర్య 

"లేఖలు స్పష్టముగ గోచరించును. “జ్ఞ? యను వర్ణము కంఠ్యమా, 
'తాలన్యమా యను పిమయమును జర్చించుచు గొప్ప విమర్శనము వెలువ 

రించిరి. వీరి విమగ్శన రచన లెన్ని యో “భారతి” ప్రభృతి పత్రికలలో? 

(బచురిగ ములు. వీరి సంస్కృశరూాపక రచనకు దోహదము చేసిన మవా 

సీయులు పర్హాకిమిడి (ప్రభువుల పిన్న తండియగు నొక రాజుగారు. ఆయన 

గీర్యాతి వాబ్బగగాభీరు చి పెద్దగాగలవాండని (వసిది. 

ధర్భకా(న్ర్రముసై రామా స్రీ గారికి ముంచి యభిని వేశము, నిరంత 

రము ధర్న గంథానలోకనములోం గాల శ్షే పముచేసి, మహావ్యాఖ్యా 
తగా, విమర్శకుండు గాం జేరందిన పారనంది పండితుడు తెలుగుభూమిలో 

ఊాంగిన చిరత్న రత్నము, 
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నియాగిబావ్మాణులు, హరిత సగో(తులు. తండి! నూర పరాజాు, తల్లి! 

లచ్చాంబ. జన్మ సానము: నగరము'తొలూ కా లోని పొ సెర్గఫూడి, 

నివాసము: రాజమహేంద్రవరము, జననము: 80-'7-1804నం = (అనంద 

నామ సం. (శావణ శు. ౫. ఆదివారము: నిధనను. 4-3-1986. శృతులు! 

(ప్రబోధ చంద్రోదయము, ఆంధవేణీసంహారము, అభిజ్ఞూన శాకుంతలము, 

మల్లి కామారుతము, విక మోూర్వశీయము, చండకాళశిక నాటకము, 

నృనింవావిళ్వరూపను, గౌతమీ జలముహీమాను వర్షనము, భక్షచింతౌ 

మణి, ఆర్హరమోమణి, మేనుసందేళ.బు, నందనంచనళతక ము, సతీస్మృతి, 

సుతస్మ తీ వసురాయ భాటూక్షీ ము-క్తావళ్ళి (ఘైనూక్సివసుప v8, 

సుగుణ్యపదర్శనము -- ఇత్యాదులు, 

ఉపాధ్యాయత్వమున: గపత్వమున సుబ్బా రాయండుగారు. బొల 

సమర్థులు, రాజమ హేందనరమునందలి సర్వకళా జాల ఏరి యభ్యా 

పకత్వేమున కాశ్చర్య హోయెడిగి, ర్చ జె కూ ల్లైదొరయంత వోడు వసు, 

రాయకనిగారి పొఠము వినుటకు. జెవికోసీకొని తలుపుచాటున నక్కు వొ 

డనిపతీలి. అందులో నాయన భారత పాశము మజీయు నద్భుతము, విని 

తీరవలె నని నాటి విద్యార్థులిప్పటికి. జెవ్వుకొనుచుందురు. 

మద రాను గవర్ననరైన సర్. శ. వి, “రెడ్డినాయయడు వీరికి. లుం 

గున శిష్యుడు. విదేశీయుడు “ హ్యీమ్నెటు” దొర సుబ్బారాయండు 

గారియొద్ద. జాలకాల మాంధ్రభావ నభ్యసిం చెను, ఏరకడ వ ద్యాభ్యా 

సము వేసి సై కివచ్చినవారు పెక్కంండ్రు. ఎంతే వాై న ఏరియెడ న్యముత్రై 
యుండవలసినదే,. ఆయన యితరులకు లొంగలేదు, విద్యార్థులకు 

లోశువకా లేదు, ఆత్మగారనము శాసాడుకొనుచుం దొ మేస్థానమున 

నుండ వలయునేో, యాస్థానమున నుందుట వారి పవాజగుణము. బూటు 
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లలో. బొందిక, నడతలో నార్జనము, జీవికలో నిగాడంఒరము వ. ను, 

రాయక ఏకి జెన్దమనువ్వ్యులలోం జీరుదెచ్చినవి. నచ్చినవారి నదేపనిగా 

నుతించుట, నచ్చనివారినిం బట్టి దూవీ చుట వారిచేతగాదు. నిద్యకు' 

దగినసుగుణసంపద యుండుటచే వసుగవి య'ంతకీ ర్తి నంబెను. " సుచ్చా 

రాయండుగారు తమ జీనితసం గతా యి తెలియుట క్రీసీనము (వాసికొనిరి, 
పుట్టుక పాసెర్షపూండిలంకన్కు దండి 

బందుగులింట నానందయందు 

మెత్తని పొత్తుల నతృమిల్లుట, శెళ 

వ[క్రీడ, పదుకొండువత్సరముల 

(ప్రాయంబుదనుగ ని "రంగ మూళకోరంగిం 
గన్న వారల వియోగంబు నటనే 

అక్షుయ మొదలు పరాన్న మేడేండ్డు దొ 

డ్లమ్మ పేంట ది వాణవముందు, (భీము 

ఖాబ్దమున సంత కాంపుర మక్కొటిక నె 

(పథ నుజాయానికె యూగ వ్యాద్వ ్రధ యు, గాన 

రాణ్బ సూందంబునంధ నాంథింఫుటొజ్ఞ 

పదవి వసురాయ చగిగంబు (పథితే మనల, 

సుబ్బా రాయండుగాను. చిన్న నాంట దొడ్డమ జంట దవాణమువారి పోవ. 

మున నుండీ పిద్యా భ్యాసము చేసిరి“ నొ(డు వీరిగురువ్రులు వాను 

"జీన ఇాస్తులుగారు దొడ్డమ పేటకు సమిపనుఃనం గం “ధీమ[కోశ పాలెము" 

ట్ భాగవతుల హరిళ స్రీ గారను స్నుబసిద్ధవై యాకరణు లుండెడిబారు 

పాగయొద్ద( జదువుకొను విద్యార్థి మయొకండు “శీదతుహరీనివేశ! శ్రీ. 

భీమేళా 1) యను సమస్యను మనగవిగారి కీయంగా వీరు దానిని పదిరక 

ములుగాం బూరింఛి చూపించిరంట, అప్పుడు ఏరి గురువులు సంతసిం 

ముందుముందు. నీవు కవిశేఖరుండ సనొదు వని నక రన 
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అప్పటి క్రీయనవయస్సు పదుమూంటేండ్లకు మించదు. ఈదిగునపదలము 
(పస్సుతకవి గారి పుట్టుకను డెలుపుచు జంతయంద ముగా వ డచినదో 

పరిక్లీలింపు(డు. 

గౌతమి గ ట్రై కాలువలు “కాటను" దవన కాం సుం'డ్ సం 

. భూతుండ నైనవాండ( బదుమూడగు నీయలయిాడుగన్లీ కళ ; 

మాతకు లేమిం బా లచట మంటిని (మో సిడియుప్పరమ్మనే 
“వ్రీతిని నన్ను6 జన్లుడిపి పెంచిరం చేమి బుణానుబంధ మో | 

వనుకవిగారికృతులలో “భకృచింతామణి జీవము గలక్భతి, దీనిలోని 
పద్యములు చాలమందికి. గంఠస్థములు, భో కృచింతొనుణి నామా? 

శతకము కాదు, “ధావగాంభీర్యమందును దత్త గబోధనమంగును భక 

చింతామణి పద్యములు కొన్ని (పపంచ సాహిత్వ్యమందలి యే కనిక 
కును దీసిపోవు”” అని విమర్శకులు (వాసియున్నారు. 

తలిదం[డుల్ బలెం దన్వులోంగొనుచు వాత్సల్యంబునం(బోతు; నె 

చ్చెలియుంబోలె సుధామ'యూక్తులను మూ నేముంజెతింగింతు ; శే 

వలధర్శవభువట్లు నీవ్రజలయిబ్బందుల్ తొలంగింతు; ని 

న్నెలమిం గొల్యమి మాయభాగ్యదళగా బే, భగ్నచిం తామ్ ! 

సీవింతుఖ౯ా భ వదీయ పాదజలరుట్పింతొను పానంబుగో 

దేవా! మందు; ననామయత్యము (ప్రసాదింసంగ'జే మేనికిళా 
(బావృణ్మేఘఫుం (బాఫుగ వినను, దానం'జేగ్సు నే వృక్షము 

నీవృుండకొ హృూదినాకు న్యాధిభయమున్నే ! భక్తచిం తాముణీ ! 
మున్నగు నన గ్లమణులకుం దావల మిోళతకము, ఇది చ క్తిపధాన 
మైన డైనను ననేశవిషయము లిందు నసంభానింపంబడినవి, పద్య భావము 
లన్నియు నుడారములు, భావ మృదుల గంభీర ము, లేటుంగున * భక 

చింతామణి” వలె నధికముగ నమ్రుడువజీస గ్రంథములు తక్కువ 
సుబ్బా రాయక విశేఖరులు నూ క్రి నుథానిధులు. (పొధఢ తకు, భానసంవ 

దకు నీరికవిత నిదానము. భట్టనారాయణుని “వేణీసంజరము వీ రాం(ధ్రీక 



వడ్డాది ను'బ్బొరాయకవి 129 
రించిరి. ఆతనిశై లి ఈయనకు సరిపడినది, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, మల్లికా 
మారుతము, (పబోధచం[దోదయము, విశ్రచోర్వశీయము, కుందమాల 
మున్నగునాటకము లనువదించిరి ఇవన్నియు. టబెలు:గువారికి శిరకంపన . 
కారణములు, ఆంధ్రరంగస్థలములకు నలంకారములు, విశ్ళనిద్యాలయము 

లకు చో న్రములు నై యశసు న్ నార్టించుకొనిసవి. అన్ని నాటక ములక౦యొన్సు 

వీరి “వేశీసంహారము” వినుతి గనినది, నుబ్బారాయండుగారు చిన్న నోంట 
నాటకములలో నభినయించునారంట. వేణీసంపోరమున నర్మరాజపాత్ర 
నును చామే నటించినట్లు చెప్పుదురు. ఈ కళాభిమానయే యిన్ని నాట 
కములు (వాయిందినది. నాటకకర్త నటకుల్తై నగాని నాటకము రసవ త్త 
రముగా నంఘటింపలేండు,. భవభూతికూడ నటకుల్లై నట్టు చారిత్రకులు 

చెప్పుదురు. సుబ్బారాయండుగారు పద్యములు చక్కలాం జదువు నల 

వాటు కలవారు, చిలకోమర్తిలశ్షీ గ్రనరసింహముగారు “నీయ చరిత్ర” లో 
నిట్లు (వాయుచున్నారు; పద్యములు చదువుటలోను దండగములు 
చదువుటలోను మిక్కిలి నేర్చుగల నసుబ్బారాయ(డు గారి నోటనుండి వీని 
నవ్వుడు నాయొడలు పరవళమైనది, * 

రసానుగుణమైన శయ్యా సౌభాగ్యము వీరి కనీతకు నినర్ల్షజముయిన సుగు 

ణము. -జేణీసంహోరము లోని యి భీమవాక్యము న 

తత భూరగ్ల ర్లర్ణటచార్థి మధ్య విలుథన్గందాచలధ్యాన ధీ 

రతం గోణాహాతమై జగ త్సళయ గర్జన్నేఖు సంఘట్ట చం 

డతం దృజ్లోగరుషా(గ దూత కురురాక్ఞాశంక రోత్వాణ 

నతి! మతఠ్సింవారవానుకారి రణనిస్పాణం నిదే (మోాగడీన్ 

మరల్క దుర్యోధనుడు తండ్రిని "బాసిన యక్యశళ్థామను బ రామర్షిందు 
సీవిలావనాక్యమునుగూడ నరయునది. 

దగ్గణ రము; నాక తనందం(డీకింటాసినబిడ్డ వై తె? నన్ 

బిగ్గయగవుంగిలింపు సఖ! నీ కడునుత్తని మేను వాత్తంగా 
17 
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నగ్గురు బౌవాుబట్టి భవచాయత బావాలు మేను సో?క్రినన్ 

గగ్యురుపాటు సంభవముగా జెటులారట ముందు చుండిసన్. 

ఈ రెండు ఘట్టములలో. గవి వెబువణించిన కవితా శయ్యా భ్ 

ములు సహృదయాస్యాద్యములు. 

రాజమహేంద్రవరమున నాధునికాం(ధ్రకవిత్రయ మని 'ేరొందినవా 

రిలో పీరొకరు. ఆంగ్ల భాపావిశారదులగు వి(తంలతో నిరంతరము సంభ 

కి ంచుచుండుటవలన వీరికవిత్యమునకుC బా క్చాత్వకవిత మునండలి నవీన 

భావములు కొన్ని యబ్బినవి. వీరి కవిత్వరచన "కేనలను (ప్రాచీన ఫక్కి=నే 

నడచిన దని చెప్ప వీలుకాదు, కొ త్రభావరు లెన్నో ఏరిపద్య ములలో, 

బసికీంప వచ్చును, ఆశుకవిత యనిన సు బ్బారాయఃడుగా రసహ్యాపడు 

వారు. కబ్బం' బల్లుదుంగాని యాశుక వనో(గ వ్యాృఘకంస్షైళిశే నబ్బ బ్బా! 

గుతిగాను,..... అని ఏరు బాధపడినారు. ఆకుగనిత నందముగా. జెప్ప 

సమర్థులే మొనను దానియందు వారి కీతి, ఇది కొందజకు వింతగా 

నుండును. పద్యము చెప్పి నాలుగ్లైదునూజులు వెనుకముందు లాలో 

చించి సానయబట్టినలాని వారెన్నంయయ (ప్రకటింపలేద(ట. వ. సు. గవి తన 
(పతిభా (ప్రభ నాంధ్రమునం (బపంచించి సహ్మస్రమాసములు జీవించి 

చనిన మహాకవి. 1988 లో రాజముహేంద్రవరమున జరిగిన అంధ్ర 
సాహిత్య పరినన్నహాసభ కధ్యతతవహించి 88 లో జీవయాత్ర ఇాలించిరి. 
వ. ను. చరిత్రము మధురగంభీరమైనది. వ, ను. కలి సంకల్పసిద్ధుడు 
వార్థకమున నతండీ (క్రిందివిధముగా దై వపార్థనము వేయు వా(డు, 

కడచిననాళ్ళం బై యుడిన కన్టములం దలపోయ నిఫ్ల నా 
యొడలు గ 'ర్వడంకుం జెము రుష్పతిలుకా జెడ గొండలట్లినా 

యిడునుల నెట్టు నన్గనిచి యిస్థ్రితి నిల్చితొ యంచు నబ్బురం 

సద్గున్యు శుభాంతముంజలువుమా వసునాటకముకా జగత్కపీ ! 

i 



కోలాచలము శ్రీనీవానరావు "శ 
1854 - 1919 

జన్మ స్థానము: హంపీనిరా పాశ్న శే[క్రసమోిపముననున్న కమలా 

పురము. జననము: 1కి-కి-15854 సం. నిర్యాణము : 20-6-1919 సం, 
(గంధములు; సునందినీపరిణయము, మదాలసౌాసరిణయము, శ్రీరానుజన 

నము, పొదు కాపట్టాభి"షేకము, లం కాదసానము, (ొపడీవస్తా)పవార 

ణము, కీచకవధ, బృభునాహననాటకమను, హారఠిళ్చం[డ, రు కాంగద, 
చం(ద్రహోస, శిలాదిత్య, (ప్రతాపొగ్బరీయము, కాళిదాసు, (ప్రవ్లోద, 

రామ రొబాచర్శిత్ర, మైనూరురాజ్యము, వాందుబీవీ, కుశలవ (నాటక 

ములు) హోన్యమంజూాస, అగ న్య 'బొలభారతళతక ము, అం,ధ్రిళ్ళ తౌగస్త్య 
బాలఫారతము .. మొదఠఅగునవి, 

"పేరుమోసిన నాటకరచయిత లిరువురు “బళ్ళారి నీ పోననము 
జేసిరి, అందు ముదటివారు ధర్మపరమునారు. "రెండవవారు (శ్రీని 
వొాసరావ్తుగారు, ఏీరిరువ్లుసును న్యాయవాదులు, ఇరువురును నటక్రులు 

' ధనిక్షులును. కృష్ణమాజు'ర్యులనారి 'చిత్రనలీయ మెంత పేరు నంపొదించి 
నదో (శ్రీనివాసరొవుగారి రొమరాజుచరిత్ర మంత(ప్రతిస్ట్ర నార్జించి 
నది. “రామ'రాజుచరిత్రము' బార్మిత్రక్రము, తల్గీకోటయుద్గమున(గీ ర్తి శేషం 
డైన యళియ రానురాజుకఢథ యిం దభివర్ణితము, వీరి మైసూరు 
రాజ్యము, (పతాపాక్చరీయను ఛారి(త్రకములు. 

ఫు గ్రామ్యభాన  నొప్పుఖొనరు. కళాశాలలలో (గొమ్యునము 

నుపయూగింపవచ్చు నన్నప్వుడు మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము నొ 

శేర్పాటుచేసిన నంఘనునకు (శ్రీనివాస రావుగారు సభాపతులై వ్యాన 
హోరికమును నిరసించివై చిరి, నంఘసనంస్కారమును గూడ పీరు కోరి 
నటులు లేదు, నాటకములు విషాదాంతములు చేయుట పీరి కనిష్టము. 
(ప్రొకృతొదొభొవలకు బదులున్యానహోరిక ముసయోగించ వచ్చునన్న 

వేదమువారి మతముసై తము పీరికి సమ్ముతము'కొదు. ారి(శ్రకములు 
నంఘ సాంబంధికములు నగునాటకములే యానాంట వెలయవ'లెనని ఏరు 

ఇజెన్పిపోయినారు.. 'తేలుంునక్తు (శ్రీనీనాసరావుగా రిచ్చిన సంజేశము 
నకు నంగనో మిది ; 
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“ధ్చాషను జెబుచుట తప్పు. అరీలము లుంట తప్పు, దుర్నీతీకర 

ములుగ నుంట తప్పు, బండుబూతుమాటల నీతింజెప్పుట తప్పు. “వేరు 

పెట్టి దూవించి యెత్తి వేయుట తప్పు, (గంథనునం దిత్యాదులు త్తు 

లగునుగాని మిగతవి తప్పులుగావు. విషయనవై. శద్యము కొొంతేవణకు 

నుండిన(జాలు. లోహాములన్ని యును న్గర్లనుయములు కాగ పోయినను 

బనికి నూలినవి యెవ్వియునుగావు పూర్వకాలమునుండియు బుద్గికుళలులని 

వేరందిన పండితులగంథములు చదివి. తమ బుద్ధిబలిమిని వానికి: జేర్చి 
' యిప్పటివారు (వాయు(గ్రంథములు చెడెనని ఇెప్పుట యసమంజసంబు.”” 

(శ్రీనివాసరావుగారు మల్లి నాధసూరివంలీయులు, పీరిపూర్వజు లంద 

బును విజయనగరసంస్థానపండితులు, ఏరు నాటశాంత సాహి న్నము నెటీంగీ 

స్వాధ్యాయ పాఠము చేసిరి. జ్యోతిషము శతెలిసిథొనిరి, 1870 లో ఎఫ్, 
వ, పరీక్షలో నోరి, "6 వెన్యూడిపొర్టువెంటులో. బనివేసి 1881 లో 
అనంతపురమండలము “డి ప్యూటికలెక్ట రు కడ దివానుగా నుద్నోగించిరి, 
1888 లో 'శెండవతరగతి వ్రీడరుపరీశ్షలో. 'బేలి బళ్ళారిని న్యాయ నాదు 

తెరి. అంతటినుండి ఏఏ సారస్వతే నేవ యభ్యదయ మార్గమున బడినది. 
1917లో కడపయందు జరిగిన ఆంధ్రసాహిత్య పరివత్పభ (శ్రీనివాసరావు 
గారి నధ్యక్ష్రలుగా నాదరించినది, మండపాక పార్వతిశ్వర శా స్రీ (పభ్ళ 
తులు ఏరి 8 విత్వమును గొండాడిరి, 

(శ్రీనివొసరావుగా రుదొరభావులు, పండితులను నత్కరీంచీరి, 

కవులను నస్మానించీరి® "పేదలను బోపీంచిరి. తెలుగునాట. నాటక 
శబ్ద మున్న ంతదాణకొ (శ్రీనిహాసరావుగారి వీరు నిలంబడుననుట నీళ్ళ 
యము. “(ప్రతొపాక్చరీయము లోని యొకపద్యముమచ్చుః 

మూరెడు మోాసలన్నెనిచి మువ్పీరిగాలలుమూారుదు వ్రుచుళొ 
'జీరపుమోటు దుస్తులను నీటు గట్టుచు .వొలుయబట్టుచుకా 

ధీరులమంచు నోటికసిదీటిగం (బ్రల్లదమోడనట్టి ౧ 
ఛీరులం బోల శీను రణభీకరవై తివి తక్కి. గీర్తియున్, 

కా 
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1856 - 1915 
జననము 18656. నిధనము 1915. జన్మ సానము:? పిలాప్రరము సమీప 

ముననున్న కొమరగిరి జెలనాంటిజెదికులు, గెౌతమగో(ప్రీయులు,. 
తండి: గంగ రామయ్య, తేలి? ఛామాంబ. రామ-దంద్రో పొ"ఖ్యాన 

(ప్రబంథకర్త వారణాసీ వేంక కేళ్వరకవి యాయనప మాతామహుండు. 
వంశీయు లెల్లయు వేదవిదులు, కవికర్వ్భక్య్రంథములు ౩ కాళిందీపరిణ 
యము, ళంతనూ పాఖ్యాసము (అం(ధ(పబంగథములు) చితైనీ ను (కళా 

ఫూార్లోదయమువంటీ క ల్ఫీతక థా కావ్యము) కంబరాసుర విజయము 
(సంస్కృతి చంఫువ్చ) శివరొవుళతకము, (ద్వ్యారి. అఆము(దితెము) 
ము కావళి (మదాలసక థగల సంస్కృ తౌం[భ నాటక ములు-) మల్లిక 
(నవల... అము[ద్రితము) అహోబలపండీతీ య వ్యాఖ్య --లఘుశె ముది ఆంధ్ర 
టీక) జగన్నాథ జ్నేత్ర మాహాళ్మ్యము, (్రావణమహోత్సవ 'తొరావళి - 
ఇత్యాదులు, 

తిరుపతి వేంకట వులు “భ_ాదిరాయికరుణ యుణ్నచో బు కు 
లోపముండిదని యొక నమస్కార బొణము విసరి కాని విఠాఖురములో 
నవథానమునారంభింఎ లేదు. సీదాంతే కొముదికిం "బోఠము ఎ్యాఖ్యాానపి శే 

వములం (గ్లోడీకరించి జెబ్బు వారిలో నాయ భ(దొ(ద్రొరామ ళా స్ర్రగారు 
(ప్రోడలు, “కౌముదీ యది కంఠస్థా వృథా భా శు పరిశ్రమః” అంసూ క్తి 
ఏరిఎట్ల సముచితముగ సమన్వయించును. ఈయన వినయసంపద వాండి 
త్యమును మించినది, కర్మాచరణము కిని తొపాటనమును జాంటినది, 
(భాస్మాము హూ రృమున లెచి సభఖ్నాతుండ వీశావురములోం బొద 

గయాశ్షైత్రమునకుం బోయి స్నానసంధ్యాదులు కావించి కుక్కు కేశ్చర 
దర్శనము వసి వచ్చి యింట గూర్చుండి విద్యార్థులకు. బార వులు 

చెప్పుకొనుచు సూ ర్యాలోక బు లేకుండి జీవయూ త్రి సాగించిం4 న్యు 

డీయన, అలంశార్భగంథము లాయన "పెక్కువుందికి, బాధ్రము చెస్నెను, 
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కాని యాయనశిష్యులుమా త్ర అతత పలా లు “ర్రంశ్ప, పెండ్యాల 

వేంకటన్ను బహ్మణ్య శా స్త్రీ ఇాంగ్రు భద్మాధిరామ ళా స్త్రీ గారి శిష్యులు. 

శాస్త్రిగారు తమయిరి(దన యేంట “కాళిందీ ఎగిణయ ? (పబంధము 
రచించిరి. పుచ్చున కీపద్య ములు తిలకీంపుంయ. 

కాయ'చ్చాయల వెల్యరించు వలిపె౯గాటంపు సీరెండం ౫౦ 
జాయల్ పూనలగందమ్ములంబుం బట వాస్యద్రవ్యముల్ గంధ చ 
ర్చాయు క్రిం బలు కొవు లీన సఖిహాస్తం బూని వాహ్య్వాళ్ళికై 
సాయంవేళల వత్తుకంందుం దరుణుణ్ జానొస్పం బూ౭యదో(టలకా, 
వలరాజు తేనదుపనులకా 

మెలంగింపం జెందకుండ చేర్పున జారి 

వలవై చి పక్టై' ననలాం 

దిలకింపం దగరి దోవు తేరనుంచములకా. 

శంతనూపాఖ్యానము 92 వ సంవత్సరమున సంతరింఛిరి. అది చక్కని 
(ప్రబంధము, ఈకవివరుండు కేవల (పొచీనకవితా ధోరణికల వాందే 
గాక నవీనపథమునం గబ్బము లల్లుమేధావి కూడను. ఏరి “చిత్రసీమ 
'కొవ్యము పరికించిన నిది స్పష్ట పడును, చితసీము గ్ర భాపూర్లోదయమును 
బోలు కల్పిత కావ్యము. ఇందు గృక్యాద్యవస్థ లేదు. ఇది క్రొత్త పద్ధతి, 
“కల దొక రాచకూంతురు ..*”” అని కావ్యము నుప(్ర మించినారు. ఇందలి 
యాశ్యానములకు దళము లని'పేరు. అవియు ద్వితీయదళము మొదలు 
కొని యారంభింపం బడినవి, తత్కారణము (గంథములో విశదమగునుం 
“ మంగళాదిని మంగళమధ్యాని మంగ భాంతాని శాస్త్రాణి (పథం తే శ 
యనుచొన్వున నాది మభధ్యాంతములందు గృతినాయకుని స్తుతించుపద్య 
ములు రచించె, ఆపద వ్ర్రములు శేవలవష్థ్యంతములు గాక్ర ద్వితీయా 
ద్యంతీములుగా (వాయుట మటీయు నూతనత, ఆపద్యములలో భూత 
ఛావికథలు నూచితములు, ఈశాన్యములో గార్యముముందున్ను గాఢ 
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ణము వెనుకను కన్సించుటచేం జదువుట కింపు పుట్టించుచుండును. అందు 

నాయకుండు చిత్రసీమ, ఈ వేరులో నొక విచిత్రము. సీమ నకారాంతము, 
ఆకారాంతము కూడ నుండుటచే తస _స్త్వృవ్యవపహోరముల కీశ్ర-రే 

యుపయోాగించెను. ఇది యవశ్యపఠ సియ గా వ్యము. తెలుంఏపలుకుబడ్మి 

ధ్థాక్ర మచ్చు. 

క్ర"వుమెణుంగుగ బ్బొలయు గుజ్జన మేనులతో డ నోరంగా 

దువ్వి శిఖల్ లతల్ ముడిచి దొడ్డగు నిత్తడిపోగులం జెవుల్ 

గవ్వల పేరుల న్నుదుగులప్పంగ వరకరబొట్లు దిద్ది పై 

గువ్వలవన్న్నె చేలబుడి కొందు చెంచులు వచ్చి కొొంకు చు. 

చితవీము. 5. ౭౮ 

తెలు౮ప చే కాక సంస్కృతమునను ఏరి కనితాధార ధారావాహిని, 

వీరి “శంబరాసురవిజయ చంపువు” చదివితీరవలయును. అందలి కవిత్వ 

మటులు [పహించును. . 

నిర్శంజీరస్వన మవచనం సన్న కాంచీనినాదం 

పశ్చా బేత్య (సియతమదృళా వంబుజాక్షీ పిధాయ 

కాహం (బూహీ త్యభిహితవతీ కంకళానాం వీరావై 

శ్లాతా సద్యః పులకితలనద్దాత్రయస్టి రృభూవం 

వైదర్భా ్ రదినురీతి శె ఎఎకౌనళ్యాద్యలంకృతి( ప్రఖ్యా 

సుకుమార త్యాదిగుణా రసికవునో వారతు కాన్యగన్యా మే, 

పరమనై స్థికంై, పండిత(కేస్టుండ్రై, కవిగరిస్థు(డై చనిన భదాదిరామ 

శాస్త్రిగారి కృతులు చిరకాలము. అెలుంగువుడమి నిలువలలవనుటక్రు 

సందేవాములేదు. పోతనవలె, కూచిమంచి కవివలె. దనకృతులు భగవ 

చ్చిహ్నితము లొనర్చిన మహోపుణ్యుం డీయన ఈకవి తనవిమయమున్న 

శ్రీరామ స్మవమున లగ్గింపంజేసి (వాసిన ారాపద్యము చూడుడు ; 

శ 
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చోల్యంబునం గవిత్వవటిమ చూవ నొనర్చి 
మృదుల కాళిందీ పరిణయకృతిని 

సంస్కృతకవితో రుసామర్థ న మెజీంగింప 

విరచించ శంబరాసురవిజయము 

శ "ర్గము:ఖచిత్ర సరణిశై శంతనూ 

పాఖ్యాన నానుకావ్యం బొనచ్చె 

రూసకరకవితను జూన ముక్తావళి 

రచియించె సంస్కృ తాంధములయందు 

గ్ర ల్చితకథావటిష్టత, దెల్స( జిత 

సీమల గల్సించె మజియును జేసెం బెక్కూ 

లెట్లి కవితను నిర్శింవనేనిం దగ, జె 

రామవద నేవి భ(దాద్రిరానుశా స్రీ. 

శాస్త్రీ రాష ముకావభి యనునాటగము “తెనాణపభాౌవలోను, సంస్కృత 

భామలోను రచించుట మెచ్చందగినది. తెనుంప ముక్వానభిలోని పద్య 
సులు పు'శ్యముబు. 

చ. నసడయొదవంగం గోంజాముగ వంగిన గాశమునందు సన్నక 

_ పృడమును (గమ్మి పెన్గిరవాభారముచేత? గృశత్యమంది యి 
వ్పడశతుః గ్రీమ్మమేగుతేటి వారిదగర్భమునందు: గోన వ 
చ్చెడు తొ లిమించుపోల్కి.. ౫ ము చిక్కి యు గన్ను లపండు 

నయ్యుడున్ త 



తాడూరి లక్ష నరసింసారాయ కని, 

1856 - 1936 

నూధ్వమకతస్థులు, తల్లి: నీతమాంబ. తండ్రి: రామారావు. నివా 
సము: రాజమెహీం[ద్రవరము. జననము : 18 _ 7 - 1856 సం! నల 
సంవత్సర - అపహిఢ బహుళ (పతిపత్తు  శుక్రబారను. నిర్యాణము ; 
4-7-1936 నం॥ ఛాతృ సంవత్సర-ఆ హిఢశుద్ధవూర్లి ము, 

కృతులం: ౧ శృంగారభూషణము, కొ, ఉన్మత్త రాభువము, 

తి, రుక్మిణీ స్వయంవరము. (ఈ మూండు నాటకములు) ర భోజక్రమా 
రము. ౫. అమ్మీసంబాదము. ౬. .చంటాలోకము , ౭. మేధుసంజే 
శము [సూర్య సర్గముమా[త్ర' మాం ధీక్ళతము] లొ. _మైవార్థనము 
౯ భగవద్గీత (ఆం1ధీకృతి) ౧౦. శృంగారతిలకయు, ౧౧. బుతునంహో 
రము ౧.౨, జ్ఞానోదయము [ఆంగ్ల “అణు? 'శావ్యముల అం(ఫ్రీకరణము) 
౧౩. సనత్సుజూతీయము, ౧౪. నీతికథానిధి ౧౫. రనమంజకి 
[నంన్మష్భతమునకు తెలుల సేత) ౧౬. చమత్కా_రచం(దిక, 
౧౭.  పంజితరాయశతకనము. ౧౮ ఉఊద్యోగపర్వము [ తెలిలింపు] 
౧౯ బాలనీతి ._ ఇత్యాదులు. 

నాంటిరాజమహేం[దనరగ స - నేంటి రాజమహేంద్రవరము కవులను 
జెంచుచున్న. చక్కని పట్టణపు. రాజ రాజన"జేందదుని మొదలు శేంటి 
దా(క్క ఆపుర ముకేతీరున, ౫వులకుం *ంంయఘరముం 

(శ్రీవ లేశలింగము గారితో వాటు శ్రీ) సుబ్బారాయండు గారితో 

పాటు వాను జేవశా,స్ర్రీ కాలితో వాటు, లీ శ్రనరసింవాంగారితోపాటు 

'రొజమ 'హేం[దవరమున. గొన్నాళ్ళు నివాసమున్న కవులలో తాడూరి 
లక్షీ గ్రనరసింహూరావుగా రొశకవి, ఈయనకు కోనిగాం జీరున్న దిగాని, 
వాస్తవమునశగు రాజకీ యోద్యోగి. (ప్రభుత్యోద్యోగ్నులై తెలుయు 

సాపిత్వనమును, గవిత్యమును సేవించిన చారు మనవారిలోం 'జెక్కు_రు. 
జయంతి వామయ్య సంతులు గా రాజూతిలోవారు. (పకృతము మన 

తొడూగి లక్షీ గ్రనరసింహారాయకనివిప యము పరిశీలింతము, ఈయన 
18 
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డిప్యూటీ తహనీలుదారు గా చింత లపూాడి, భీమవరము, (కొత్త వీట, 
కదిరి కడప మున్నగు తావుల నుద్యోగించిరి. సాధారణముగా (పతి 

మానవునకు అభి పాయ మొకటి - చేయుచున్నపని యొకటి యగుట 
జరుగుచున్నది. లశ్షీ ఇనరసింహరాయశవికి స్వతం(త్రతతో జీవింపవలెనని 

శాని పరాధీనమైన నేవకనృత్తిలోం గొట్టుకొనవలెననికాని తలంవులేదు, 
కాని తప్పలేదు. 1912 నం! వజుకు జెలులసనేలలోం బలు పొంతములు 

పర్యటించి “డిప్యూటీ తహళ్ళీలుడారు గాం బని వేసి (పజలయారీన్సులకు, 

అధికారుల యామోదమునకు. శూతులా, గారవవేతనము పుచ్చు 

' కొనెను, ఉద్యోగమునుండి విరమించిన .1912 మదలు, ఇరువదినాలుగోండ్లు 

వీరుజీవించిరి. ఈయిరువది నాలుగేంశ్లును సారస్వత నేవశై వినియోగ 
పడినవి. సేవావృత్తిని తూలనాడుచు * భోజకుమారము ” లో (వాసిన 
పీరిపద్య మిది: 

సీ, చందమామను మించునందంబు గలదానిం 
జీ! కురూపినిగాణగం జేయుదాన 

అలసుమేరువునై న నడంగించు దిట్టరిం 

జీ! పదగాయగను జేయుడాన 

ఉక్కు. మోతి సు రేంద్రు "లెక్క సీయని వాని 6 

జీ! యస్యతంత్రునిం జేయుదాన 
అల దేవగురునోర్చు నతిబుద్ది శాలినిం 

జీ! బుద్ధిషానునిం 'జేయదాన 

గీ. అల్ల సత్యహరిశ్చం(దు నట్టివాయ 
చెప్పు నిజమును జీ! బొంకు సేయుచాన 

అవనినోసేవ ! కటకటా! యక్క_టకట |! 
కలబె) సీ చేయలేని యకార్య మొకటి. 

ఈ నాటకమున నేవానై. చ్యము- అధికార మదాంధతీ-నిరక్ష బిరుద(ప్రదా 
నము - మున్నగునవి వేర్కొన్సి వానిని నిరసించిరి, 

1905 తరువాత సీకోవి భగద్లీత - ననత్పుజాతీయములు "తెలింగించిరి. 
భారతమున నుద్యోగపర్యమును పీరాంధీకరించిరి గాన్కి యది నేంటి 
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దాణశ వెలువరింపంబడలేదు. తిక రాన సోమయాజి తెనుంగులోం గాన్ని 
వేడాంతఘుట్టములు పరిత్య కృములయి యుండుట సహింపక్క జగదిత 
మునశై భగద్దీత్క (వజాగరపర్యము, సనత్సుజాతీయము "తొడూారికని 
యాం ధ్రీక రించెనంట. లవి పరికించి కోందణు (పోక్సహింపలా ఉద్యోగ 
పర్వము సమ్మగముగా ననువదించెను. భారతపర్వ్యములలో ఉద్యోగము 
సారవంతమని, లోకపనృ త్తికి ముఖ్యమని యెంచి తెనగించిరని కవి 
హృదయమును వారి కుమారులు వెలువరించిరి. ఈ తెనుళప చేత శ్లోకాను 
(శమముగా నున్నది. ౧౯౦౫ లో (పథమపుత్రశోకము వలన విరక్తుండై 
యిాకవి భోగవద్ద్తాదికృతులు తెనుగు సేసెనంట, విదురనీతిలోని 
పద్యములు ; 

అవమానింపక యెట్టిదుర్చలుని ఛ్మిదాన్వేపిమై నేర్పుతో 
నవనీనాయశ బుద్ధి పూరుముగ నొయ్యన్ వైరినిం గొల్పుచున్ 
భువిలో. జూల బలిస్టులా పగఆతో. బో రాడ నావి[క్రమం 
బవురా! మేల్పతివేచి తానెజఫు నేంయాతండు ధీరుండునూ | 
అపదవచ్చినప్పు డిసుముంతయునొవ్వక జూగ రూకు.ై 
యోపుచు శోభనార్లమయి యొప్పూల (బయత్నము లాచరించుచున్ొ 
యైపుచు నడం గష్టమయిన న్వెలు/గొంటెడు నమ్మవాత్శు'డో 
భూప ! ధురంధరుండు రివుపుంజము నాతండు గెల్చినాతండే, 

ఇక్క, బుతుసంహోరము నందలి కృంగారపద్యశై లి తీరు నారయునది, 
ఒండోోక వువ్వుంబోయి సుర తాగత చే నొాడలెల్ల డస్సి ఈ 
మెండుగ రా(తిమెల్ల గతి మేల్కొనుట న్నయనంబు లెజ్జనై 
నుండగ గొప్పువీడి భుజమండలి. దాండవ మాడుచుండ నీ 
కండ (పథాత వేళ మెయికింపుగం దాయకం ని దవోయెడిన్. 

ఈ లకీ శ్రగరసింహరాయకవి కవత యా'త్మానంద ము నుద్దేశించి (నాయం 
బడిన దగుటవేం చెలులు (ప్రజలు హెచ్చుగా జూడ లేదు. ఈయన థోర 
ణిలో న్యుత్సతి, కంెకుం (బతిభా భ్యానముల సాలు మిక్కీ.లిగా నందును, 
అంద చందములకంకు నావేశముపెచ్చు. 

న! 
శతేవ 



కల్లూరి వేంకటరామశాస్తి* 

1857 - 1928 
తల్లీ: శామసోమజేవి. తండ్రి! వేంళటళాన్తు)లు, అభిజనము: గోడావరీ 

మండలములోని “ముగుళ్ల?. నివాసము; రాజనుహేం్యద్రవరయు. పుట్టుక 

16-9-1857. కడళా లము 29-5..1926. శృతులు: ౧ నంళము క్తావళి 

(అధ్యాత్మిక పద్యకృత్సి ౨ కోటిలింగేశ్వరశతకనుః:. 3 హాస్యకును డా 

కరము ((ప్రవాసనము) ౪ చాలవ్యాక రణగు ప్తార్థ( ప కుశిక ౫ యేను 
సంచేశము (ఆం|ధ్రపరిన ర్హనము)ః 

కల్లూరి వేకటరామశా్ర్రిగారి కీ ర్మినల్లరికీ గుప్తార్లప్రగాశక యుప 
ఘ్నుము. చాల న్యాకరణముపై వెలునడిన వ్యాఖి లతో నిది తొట్టతొలిది, 

"వేం! టరామశా స్ర్రీగారి సంస్కృతే బ్యాన రణాభిజ్ఞత నిశేంలము. ఈనిన 
యమునకు గుప్తార్థ ప్రకాశిక (ప్రత్యతరము సాశ్య్యమిచ్చును. ఏరయభి 
(ప్రాయములలో+ గొన్ని పొరపాటు లున్న వని విమర్శకు లె త్తిచూపిరి. 
అట్టివారిలో మహామహోపాధ్యాయ తాతా నుబ్బా గాయకో స్రీ, 
వజ ల చిససీతా రామా స్త్రీ గారలు (పముఖులు, (పతివాదుల పఏిమర్శన 
ములను మన శా(స్ర్రిగారు మహో సాధ్యాయులు గాన. జాలభొగము (పతి 
ఘటించిరి, ఎవ "రేమన్నను గుప్తార్థ ప్రకాశిక గొప్ప న్యాఖ్య. “బ్రహ్మ శ్రీ) 
శిష్ట కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి పండితవర్య (ప్రణీత వారి కారకాం ధ్రీభూశ 
పరవస్తు చిన్నయసూరి కర్త ఎ్రక బౌల వ్యాక గ,,ము” నకు వ్యాఖ్యాన 
మని ముఖసత్మముసై (వాసికొనిగాని వేంళట రామ ఖా స్ర్రీగారు తృవ్లి 
పడ లేదు, బాల వ్యాకరణము చిన్న యోాపజ్ఞము కాదనియు, శిష్ట కృష్ట 
మూూర్తిశా స్ర్రీగారి హరికారికల కనువాద్యపాయ మనియు ఏీరి యా క్ల 
యము. దీనిని పెక్కు_నుంది పండితులు సోపవ _త్రికముగా? గాడు "కా? 
దని (వతిభటించిరి _పట్టినపట్టు వదలక పాండిత్య విశేవముబే స్యమత 
(పతిస్థాపనమున శెన్నో యుక్తులు (పకటించిరి, కాని యీివివయమున 
మాత్రను నేంకటరామశా స్త్రీ గారి సథుము నెగ్గినట్టు తలంసయణజనదు, 
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వేద మధ్యయనించి, వేదాంత మభ్యసించి, భాహ్య[త్రయను పించి 

సాహిత్యరత్నా కరము చుళుకించి మశథళేపాధ్యాయు లనిపీంచుకొనిన 
మహాశయులు వేంక టరామ శాస్త్రీ గారు. అంధ సారన్వత మున వీరి 

(స యోగపరిజ్ఞానపాటవము మిక్కిలి గొప్పది. గుప్తారపకాళికయీ ' 
యీా(వాంతీను నిర్గారించును, గువ్వార్థ(వ్ర కాళిక సమయమై వీనుర్శకులు 
(వాసిన పివుర్శల్నప్న “సమరాంగణ పార్గమూర్తి, ధటా సూర్య(ప్రదర్శి, 
కన్నె పల్లి వేంకటనీతాపతిళ్యాస్రీ” మున్నగు వేరులతో సమాధాన 
న్యాసనసుులు (వానికి ఈరచన లెల్ల ఇాస్ర్రీగారి యనాధారణ (ప్రజ్ఞా 

చైశద్యమును సహ్మస్రముఖుముల ఘోవీంచుచున్న వి. 'వేంక టరానుశా స్రీ 
గారిని మించిన పండితు లుండవచ్చును గాని చముత్మా-రము గా వీరి 
వలె “కాని దవు ననియు, నయినడి కాదనియు? శాస్త్ర (పామాణ్యము 
చూూపీ సమర్థించువా రరుదు. _ “నుమనోల్లాసి శబ్దసమర్థ్గనమున సీశ క్రీ 
తెబ్బమగును. ఈయన మేధానంపత్రి యత్యుద్భుశ మని పరి ప్రత్యర్ణు 
లగు పండితులే శ్రాఘీంచు చుందురు. వేదాంత మెణిల్న విదాంంను 
బయ స్త్ర గారు శివాదై వరులు, స్ట ఈశ్వరా స్పిక గ్థవిషయమున వ్రి 

వ్యాసరచన బహాుళముగ సాగినది, 1885 మొదలు రాజమహేంద్రవర 
మున “శ్రాన్ సూలు లో సంస్కృృతో వాధ్యాయు లై బ్ర) నింగు'కా లేజిలో 

సంస్కృతీ పథానోపదేశకు'లై, సర్వకళా ఇాలలో గీ ర్యాణభాపూ?పరు 
ఐ దొదోఢు లై, ఫావ్య్యూగు సంస్కృతీక ఛాశాలలో? (బథానదేశికుళై, 
విద్యార్థుల నెందఅనొ విద్వాంసుల నొనరించిన యాభణార్వీఖరు 

డీయన, బ్యోతిళ్ళా వ్రు విద్బులెస సనొంటిపండితులలో మన కా(న్హ్రిగారి'జే 

పై చేయి యన్నట్లు 'చతురస్యా ది రచనలు చాటుచున్న వి. 
వేంకట రామ శాస్త్రీ చరణుల తెలుంగసకవితయు, గీర్వాణ శని 

తయు మాధురీభగిగము, 

సరిభాపావిధ్గిళా(న్ర్రముల్ సగవద సంబంధి క వాక 41 వె 

ఖరితో రంజిలి కార్య'కాల నునుపక్షుం బందు నున్నట్లు ని 

ర్భరరాగంబున నల్లుకొన్న రసిక (ప్రాచీనజాయాపతుల్ 
సర జాఖ్యంచిడి పోచుతన్ ! దివిన న్నుబన్నాణ్యు క్వేస్లాశ ye 
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ఈపద్యమునబాండితీ ప్రతిభ, కవితామాధురి యొుకదాని నొకటి మించి 
పొరపొచ్చెములు లేక పొలుపొందినది, వీ రనువదించిన మేఘసం'దేశము 
లోని యొక్క పద్యము పొందువజుతును. 

తీమ్ముఃడ మేఘుండా ! తిథుల దద్దయు నెన్ను చు సాధి(మన్నెడుం 

జుమ్మి నిజంబుగా వదినెం జూవెదుపో గమనంబు సార్లమాొ 

నెమ్మిని నిండీ పువ్రుసరణి౯ వీరహూంబున6 దీగంబోండ్ల జీ 

వ మ్మీపుడూడ జాడ సుమబంధము వైఖరి నాన నిల్పుగా. 

ఈ మహో పాధ్యాయులు (పతిదినము స్నాన సంధ్యాద్యనుస్థానము 

గావించి పార్టివలింగపూజ్క లలి తామంత్రజపము వేయుచుంజెడి వారు. 
ఈలలితాను3 కనుంగొనుండు, 

లలితాం కలితాం క దంబపు-.ప్పై 

ర్చిలితాం సాంబశివేన నూతరం 

లలి తొంబరధారిణీం ల తొంగీం 

ఫలితాం తాం రసవాచ మర్గయే, 

తిక్కన సోమయాజికి గురునాథుండు లేఖకు: డై నట్టు మన నేంకటరామ 
శాస్త్రిగారికి నుంకర రంగయ్యగారు లేఖకు(డై  (గంథరచనో'త్పాహాము 
కలిగించెనంట. రంగయ్యగారు పీరికిం (బ్రియశిమ్యులు. “గుప్తార్టప కాళిక” 
రంగయ్యగారి కర్త ఎ్రకముదతో ముదట వెలువరింపంటడినది, జాన్సీ 
గారె (వియళిష్యుండగుట చే వారిగంథము సంగహిం చె నని వదంతి కొని 
రంగయ్య గారు వీకికలో “సంస్కృతీ వ్యాకరణవిషయ మున్న-వోట గురు 
వులు వేంకటరామశా స్ర్రీగారు పూరించి పరిమ్మరించి రని (వాసికొనిరి. 
ఇట్టి గంథచౌర్యము తొల్లిటినుండియు జరుగుచునే యున్నది. నేయ 
(కొ త్తగాదుం 

వైయాకరణ శిరోభూపణులు, వ్యాఖ్యాతృశళిఖామణులునగు వేంకట 
రామశ్యాస్త్రీపాదుల కీర్తి జ్యోతిని ఇాశ్వతస్థితితోం (ట్రకాళింపంజేయునది 
చాల వ్యాకరణగుప్తార్థ (ప్రకాశిక యొక్క పే, 
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1856 - 1903 

తెలగాకిొలము, జననము 1556నం. రాక్ష సనామవళ్సరము. నిర్యా 

ణము: 9. జనవరి 1908. తంథడి : గంగయ్య, పుట్టినయూూరు నైజూము 

మండలములోని జూల్నా. (గ్రంథములు: ౧. శ్రీశుద్ధాం_థనిరోన్థ్య నిర్వ 

చన కుళచరిత్ర -౨. వైదర్భీ పరిణయము 3, చెన్నకేశవ రామాయణము 

(రామాయణ సనసం[గ్రహాశతకము) ఈ. భాయాపు(త్ర శతకము (ళని స్తవము) 

3. రుక్సి ణీ నాటకము ౬. (దౌపదీవస్తాపవారణము 2. మయూర 

ధ్వజో పొఖ్యానము రొ అంబరీపో పొఖ్యానమః (పయినూండును గాన 

(పబంధముల్ఫు గా, ముఖలింగేళ్ళరో దాహరణము, ౧౦. జావళీలు, 

౧౧. హరిభజనక్ళతులు, 

నుచ్చా వేంకటకవి వేరు తలంవుగొన్న పుడు మజుపురాని యీ క్రింది 

నిషయము మామిత్రులవలన విన్నది ముందు మనవి సేయ నలసియాన్న ది. 

ఇది 1900 సం! (పొంతవు లో జరిగిన ముచ్చట. ల్రచ్చావుర[గ్రాను 

మున వేంకటకవియు దర్భా వేంకట శా స్ర్రియనువేరుగల డిప్యూటికలె 

కరు హోేదాలోనున్న యొకరును గలసిక్ నిరి? పీరిరువురు స్యల్పమైన 

పరస్పర పరిచయము గలవారు, కలసికొనలానే వేంక ఓకా స్ర్ర్రీగాగు 

చేంక టకవినిజూచి “ ఓహో, మచ్చాకవి! యెస్పుడువచ్చితి ” వచిన, 

ను నెంటనే వేంకటకవి “ఓహో, దర్భాశా(స్రి ! మూనాళ్ళయి 

వచ్చితి” నని బదులుపలికను, అపుడు కలెక్టరు సోదాలో నున్న పెద్ద 

మానిసి “వేంకటకవిగారూ ! వేరుగా: దలంసకుండు. మారు వయస్సునం 

జిన్న లగుటచేం జనవుగొని యటులు నంబోధించితి నని సర్దుళొను 

చుండగా, వేంకటకవి యందుకొని “ తామేల యటులు భావించితిరి! 

“వేంకట? శబ్దముపయి మో కనాదరభావ ముండెచేమోా యనుకోని 

యిటులు నంబోధించితి”నని పృత్యుళ్క రముణిప్పెను, ఈనమయ స్ఫురణ 
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మునకు (బక్క-నున్న వారు వియుగంబడీ నన్విగి, అధికా? సరసుండ శుటచే 

"వేంళటకవి యాత్శగారవమునకు నంతసించెను, 

ఇట్టిటే వేతొక నన్ని వేశము, శ్రీనిక్టోరి మా నుహో రాక్ట్మి తా సృ 

మించిన సందర్భమున పర్హాకిమిడి కళాశాలలో నొకపరామర్శనభ జగి 

గను, ఆ యూరి దాజుగారున్కు మసళోన్నతంలయిన యాం గ్రే యోడ్య్యో 

గులును కవులును ఇెక్కు_ రక్క.డ నుండిరి మన వేంోటకవి యా గళ్ళా 
శాలలో. (బధాన పండితు(డుగా నుండెను మో రాజ్ఞి నిర్యాణ మును 

గూర్చి చేంకటకనియు గొన్ని పద్యములు రచించి సభతో? జదున 

నుండెను, కొంతతతికి వారివంతు రాయగా గాలిజోడువీడక గదెపి కక... 

_ముద్దులొలుకు గళన్వరముతో. దస మధురవద్యముఃం పఠింప మొద 
లిడెరు, అపుడు రాజుగారి కార్యదర్శి చింతలపాటి హనుమంతరావు సంతులు 

గారు తొందర పాటున లేచి చేశభాపాపండితులకు వ ర్హమానగొర వాణార 
ఫక్కీ. ఇతెలియదనియ్యు, నిట్టి వారిని వేదిక చిక్కి.ంపరాడనసియు నొక్కి 

నభలోం జెప్పెను, అంతట వేంకటకని యేదో బడులు సలుకుచుండ గా, 

అకళాశాలలో నవుడు [థమ సహాయోపాధ్యాయులుగా నున్న 

(క్రీ గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు లేచి యిట్లు పలికెను “ వేంకట 

కవి సామాన్యకవికాండు. ఆంధ మండలములో నితనిసంటి కవులు చాల 

తక్కువగానున్నారు, ఇతని కవిత్య పటుత్వము నేంటివారిలో. గొంద 
టికేగాని లేదు. ఇట్టివానికి స్వేచ్చ పసీయనబయును, ’” రొనమునురగా ర్తి 

పంతులుగారి యావూటల కచటి సభ్యులు ని వ్వెజపడి చరాచుచుండిరి. 

వైనుదాహారించిన రెండు ముచ్చటలవలనను మన వేంళటకవి మంచి 
'సమయస్ఫురణమ, నిరంకుశత కలవాండనుట స్పన్టము, కోని వ్యుశ్సన్ను 6 
డయినవుడుగాని నిరంకుళత యందగింసదు. క నిత్యము స వ్యుత్స త్తి 
రెండును గలవాడు మన వేంకటకవి, 

Wa, 

ఈ క విఫ్రూర్వులు నాంటికి కెండునూర్ల వండ్ల క్రితము నుచలీ బందరు 

నుండి విశాఖపట్టణమండలములో నున్న (శ్రీ కాకుళమున కం బోయి 
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మహమ్మదీయ (ప్రభుగ్లా న్యములో సరదారులుగా నుద్యోగించిరంట. 
ఈ కవి తండి గంగయ్య పటాలములోం బనిచేయుచుండంగా జాల్నా 
పురిలో నయన జన్ఫము తటస్థించెను, ఈ గంగయ్య తెలుగ సార 
న్యతీయు కొంత యెొటింిన వాండు. (బొనుదొరకు సమకాలికుండు. నొందు 
జిల్లా జడ్డీగానున్న (బానుతో రాజమహేం(ద్రవరమున నున్న పుడు చెలిమి 
కలుఫుళొని మన్ననలు పొందెను. ఈ నందగ్భము వేకంటకవి తన 
వైదర్భీపరిణయ 'కాన్యమున నిటులు నుచ్చటించెను, 

నొ నీ, వీ, (బాన్ దొరగారు మండణపు జడ్జీ నుప మేయంబునం 

జేపారం జని ౫౦౫ యావ యుండు హోయింగాంచి తానాంధ వి 
ద్యాపాండితక ము మేటి (౫ ౦థపఠనాద్యస్తోక నెఫుణ్యమున్ 
బూన్ రాజన హేంద పట్టణమునన్ సూర్యు త్త ముల్ మేబనన్, 

ఈ వేంగటకవి మూడేండ్ల పసిపామమున నుండంగా “జాల్నా” లో 
నొక-చోరు(డు మిఠాయిపొట్లము తినజూకి మెత్తుకొనిపోయి యొడలి 
బంగారము నూడ (జెరికికొని దవ్రుం నొ* పాడునూతిలోం. 'చాజువై చెనంట. 
అపసిబీడ్డ తండ్రులు సైనికోద్యో గులగుటచే నటునురు నాలుగు మూల 

లకు వెళ్ళి వెదుక(గా, నీరులేని పాడునూత నేడ్చుచున్న వీల్ల వానిని 
బయుుకులాగి బుజ్ఞగిం చు చున్న కొల సాకులు వాడి కాబిడ్డ నిచ్చి బవ 

మానితులయిరంట. పసిబిడ్డ చెవుల నంటుజోళ్ళు వోరునిచే: (దెంచ 
బడుట కారణముగా, చినిశ గులు వేంకటకవికి మతి కలినులేదుః 
ఇట్టి గండము గడచిన పసిబిడ్డ పండితేక వి కావలయునో? 

వేంకటకవి తొట్టతొలుతం దండ్రికడ నే తెనుగు పొలుపులు గుర్తు 
వృక్టును, సంస్కృతము తెలికి చెర్ల శినరామ శా స్త్రీ గారి కడ నభ్యానము, 

(శీశాకుళము మైనస్కూూలుతలో అంగ్రభాపూసఠళనము-గంజూముమండలనము 

19 
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లోని పురుషోత్తమ పురములలో ' సబురిజిస్థ్రారు ' గా బనిశేయుచయండిన 
వేంకటకవి భావమిాంద మక్కువతో, వర్హాకివిడికభా శాలలో (పథాన 
పండితపదవి లభింపంగా నది (గహించెను, అదిమొదలు వేంకటకవి సార 
నత వ్యవసాయమునకోక వెజులయలాలమీ. ఈయన రచనలు (పఛా 
నము నాంటి అముద్రిత (గ్రంథ చింతామణి (నెల్లూరు) పురుషార్ల 
(పదాయిని (బందరు) ప(తికలలోం గాన నగును “వున 'వేంగటకనవికి 
నమస్యా పూరణముల ప్రై వేడుకమెండు. ' వార్తాలవారి” యను పత్రి 
కలో (తివురాన తమ్ముయకవి (ఆంధ జేపీభాగవత గంథక ర. ర) యుసగిన 
“పద్యుమ్నా గారమందు భానుండు వొలిచెన్” అను సమన్యక వేంకట 
కవి (వాసిన పూరణములెట్టి మధురథధోరణిలో నున్నవో చదువుండు. 
వశారణముననో యివి వేంకటకవి తనశిమ్యుని పేర 'వెలువరించెకు, 

క. మద్యమ్ము (ద్రావినావో 
విద్యున్నే త్రల గుతించి వెతం జెందితివో 

నిద్యావిపీన ! యెక్క_డి 

(ప్రద్యుమ్నా గారమందు భానుడు వొలిజాన్ |! 

క విద్యానిధి విటుం డొకసతిః 

జోద్యమ్ముగ గూడునెడ రజోగుణ విందే 
హృద్యమ్ముగు నక్కోమలి 
(పద్యుమ్నా గారమందు భానుండువొలి ఇన్, 

క విద్యాధ రార్చితా ! యర 
పద్యమ్మున నీనమస్య పరం ముంగితునొ 
హృద శ్రీమ్ముగు (సాగ్గిరి వీ 
(ప్రద్యుమ్నా గారమందు భానుండు బొాలిఇాక్, 
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ఈ వేంఠటకని సాహిత్య వివాదములు మొదలగనవి యానాటి ఆంధ 

ఛాపాసంజీవన్సి హిందూజన నంస్కారిణి (చెన్నపురి) బుధనిభేయి 

మున్నగు షృతికలలోం గననగును, 

మండపాక పార్వతీశ్వర ఇా స్త్రీ యావేంకటకవి నిటు లుట్టంకించచేను : 

మచ్చరము లేదు కవితలో మచ్చలేదు 

మచ్చయిన లేదు నుతికి సొమ్మచ్చ లేదు 

మచ్చయన మెచ్చ్చందగు పుట్టుమచ్చగాన 

మచ్చ వేంకటక మీనామ ముచ్చమయ్యె || 

80. 2. 1894 సం! 

బొబ్బిలి 



ఆకొండి వ్యాసమూర్తిశా సి 

1860-19 16 
అరామ(దావీడ శాఖీయులు. అళ్వలాయననూ[త్రులు, అకేయస 

గోతులు, జన్మ స్థానము : ఖండవిల్లి. నివాసస్థానము | కాకర పల్హు 

(తణుకు తాలూకా ). రాజనుహేందవగమున నుద్యోగము. కల్లి: 
వేంకటాంబ. తండ్రీ : వేంకటళా స్త్రీ. జననను : 1860 సం. నిరా 

ణము 2 2-2-1916 సం. కోనిక ర్త ఎక గ్రంథములు: | శ్రీనుసోభారతనన 

నీతము (పదుమూండు పర్వములు) (ప్రబోధచందోదయము, అనర్హ 
రాభవము, శుద్ధాంధ్రబుతు సంవోరము, గంగాలహారీస్తో(క్రము, భామినీ 
విలాసము, అ థ్యార్మ రామాయణము, సూర్యళత॥ ము ( మయూర కవీదిం 

అం_ధీకృతము), భారతఫక్స్కి. ( విమర్శ), పరాళరన్నృతి ( తెనుంగువచ 
నము ), కృష్ణా పుష్కర నూహోళ్ళ ఖ్ట్ముః 

చవులువుట్టం (బబోధచం[ద్రోయనుం జేసెం 
'చెలుంగులలోని నిగ్గులు ఘటించి 

శతెలీగంచెం దలలూంవం బలుకులలం దులదూచి 

రమ్యభ 0గీ ననర్ధ్స్ 'రాఘవంబు 

పండీత రొజప్రబంధమ్ము లాం(ధీక 

రించెం దత్త ద్భావరీతు "లెటియి 
సరివర్తన మొనర్చి బాసలోనికి బుతు 

నంహోరకృతి నదోవత చెసంగ 

నాంధ్రవాగ్టేవతో చతురాస్యుం డతడు 

సంస్కృతో కృ క్రభినవపతంజలి యతండు 
ప్రథిత వాగర్థర సమవోోేదధి యతండు 

ధూ ర్తరివుళ స్త్రి. యావ్యాసమూర్తి శా స్త్రి, 
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“వ్యాసము? ద శా(క్ర్రగారి కవిత్యము స్వయం పాకమువ లే శుచిగా 

నుండునేగాని (చాశూపాకమువలె రుచిగానుండ' దని యొకవాడుక, 

ఈ వాడుకకు వారు మహాపండితుల'ఖటయ్ కారణము. ఇాస్త్రులుగారు 

రాజమహేం(ద్రవర ఫురవీథిని నడ చుచుండునపుడు (పక్క,పక్కలం బోవు 

పండితులు “అగిగో విజ్ఞానసర్వస్వము ” అని చెప్పూకొనుచుండెడి వారు. 

ఆ మహాశయునకు జోహోరులనందుళొనుటయీ _ సర్భకభాశాలలోని 

యుపాధ్యాయత్వమునకు మించిస పెద్దయుద్యోగ మైపోినది. ఆ దివ్య 

తేజస్వి సార స్వతవీళమునం గూగుచుండి సాహత్యగోస్టి సం ఫునపుడు 

సరస్యతి సృంభానమును బడసినటులు కనులపండు వయ్యెడీిది. ఆయన 

మహామసోోపాభ్యాాయులు కారు. కభాాపపూర్ణులునుగూారు. ఈ మహో 

బిరుద'ములను చాంటి యువా పండిత మూర్థరత్ని మాయన 

సంస్కృ తొంధములలో సఖండ మైన పాండిత్యము. క వితారచనలో 

నసమానమైన వేగము. భామ్య(త్రయమునకుం భౌఠములు "సెన్సినారు. 
mn దగిన పరిచయము. వారినాంట సంస్కృ కతాం(ధథ 

ములలో జివరి "కే సంబేహమువచ్చినను పీరు తీర్చు చుం డెడివారు, 

(పమాణములు కావలసినకు (బయోగములు కోవలసినను నిఘంటువులు 

తిరుగ వేయనక్క_అ లేదు ఆయనదర్శనమునకుం బోయిన. జాలును, 

న్యాసమూర్రి శాస్త్రిగారి కనర్థ రాఘవ మభిమాన్యగంథము, దాని 

సాం ధ్రీక రించిరికూడను. వ్యా నేశరుం డిష్ట్రధెవము. తమకృతులన్ని యు 

గీక్షనకుం ర్వి వ్యానేశ్వరున శే యంకితములు. ఈ యాం(ధ్ర వ్యాను aE 

తుంగణాపై నొకయు త్రేరీయమును ఒతుచుకొని యొకవంకసంస్క్మృత 
మహాభారతమును జూచుకొనుచు సులోచనములజోడు జూరిపోవు 
చుండంగా నిట్ట సవరించుకొనుచు “ ముహాభారతనవనీత ” రచనా నీమ 

గ్ను (డై యున్న పుడు-ఆనుహాళయుని దివ్యదృశ్న మును గనులారలాంచు 

భాగ్య మాం[ధులకింక దురాపము. ఒకతుడుపుగాని యొక ననరించ్రుగాని 
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లేక తూాలు తప్పక వుల్స్తాపులతో - శకట-రేఫములతో - నరనున్న 
లతో నిప్పటికిని నవనవముగానున్న వారి భారతపునాంత (పతిని నశ్షి 
పర్వముగా నవలోకించువారి చే యదృష్టము, పదుమూండు పర్వములు 
మా(తము [వాతలోనున్నది. అచ్చుపడినది యాదిపర్వ మొక్క.టియీ. 

మహాభారతమునుండి నవముగా నీత మైనదనున రము వచ్చునట్లును మహో 
భారతములోని నవనీత తుల్యవైంన సారతీరపచార మనునూపహా కలుగు 

నట్లును దీనికి “మహాభారశనవనీతి మనునామకరణము శాస్త్రులుగారు జేసి 
యుందురు. ఇదినవాలమునకు ముక్కొ_కు ముక్క గా౭జేసిన యాం ధ్రీకృతి 

గాదు. ఈ వ్యానభారతమునకుం బీఠిక [నాయుచుం బీశికావురసంస్థాన 
కవులు ఓలేటి వేంకటరామశా స్త్రీగా రిట్టులనిరి, 

శ్ర్రైవ్యాసమరా ర్తి శాస్త్రుల వారు తొలుదొలుత నీభారత రభనమున 
కారంభీంచినపుడు నేనును నామేన త్తకుమూరుండు రామకృష్ణ శా స్రీ యు 
నస్మృద్గురుబేవనమానులు, నత్యంతా_ప్తబంధువులు నగు శ్రీ శాస్తులుగారి 
యొద్ద మూకులలిగిన చనవునం జేసి “ఆర్యా! కవిత్రయాం ధ్రీకృ తమ హాభోర 
తము సర్వ్యాంగనుందరమైవిరాజిల్లుచుండ మరల నీభారతనవనీతరచనకుం 
బూనుళోనుట యెందులి కని నిర్భయముగా నడగిలీమి. ఆప్పుడు వారు 
"సెలవిచ్చిన యుపవత్తు లివి; “వ్యాసభట్టారక (పోక్షమైన శ్రీ నువోభార 
తమును నన్నయభట్టారకాదులు నవరసభరితముగ నాంధధ్రీకరించిన 
సంగతి వాన్నవమే. వారి కవితారచనాదులు నిరుపమానము శై నర్వ 
జనాన్లోదకరము లె యుండుటయు యశథార్థమే. నేనిప్పుడు వారిశననమున 
లోవములు గలవనుతలంపుతో. గాని, వారికవిత్యము నతిశయింప 
వలయుననుకోరికతో గాని యిందులకుం బూనుకొనతేదు. పంచమ “వేగ 
శ్రీరనారాశినుండి నేనును నాశ_క్తిటొలంది కొంత నవనీతము నెత్తం దల 
చితిని. ఆ గభీరవారాశిగర్భమున విలీనము'లై న నీతిరత్న ముల గొన్నిటి 
నాం(థ్టులకు కెల్లడీ సేయుట యవనరనునితోంచినది. ఇదియును.గాక్ర 
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నాయంతరంగము న నొకవిచ్చిత్రవైనయభిలావము సై తేమున్నది. అది 
యేమన లాగా వ్యా సేశ్వరుండే మాకు గులచేవత. ఆ వ్యాసభట్టారకుని 
యెడల నాశింతయో భ శిగిలదూ. సంస, అత ఫౌామయందు వ్యాన 

(పోకమెయున్న మవహోాభారతమును  డెనుణపనయహాడ వ్యాసప్రో క్క 

మొనరింపవలయు నని నాకు ముచ్చటగా నున్నది. ఆయా కార 
అణముల చే నేస్మీగథ మును రచింప నారంభించితినిగాని మతియొకటిగాదు. 

నాయిరాగంథము (శ్రీమహాభారత మనకు మూలానుసణమగు నాంధ్రీ 
కరణమునుగాదు. ......* 

న్యాననూర్తి శా (స్ర్రైగారిక వితము అన్గయకారఠిన్న యు కలిగి 
యభూాత పూర మైనదని కొందణివిమర్శ, ఇంచుమించుగా నందజి యి 
(ప్రాయము నదియే, చానికిలారణము తొట్టతొలుకం జేరుకొంటిని, 
వ్యర్ణ పడ యులు వారికవితలోనుండవు. అదిగాక భారతనవనీతము నిర్వచ 
నము. మొ త్తసుమోంద సా (స్త్రీ గారికవితారచనము విలథణతాపాదక 
మనిచెప్పవలయును. 

బుక మేన్కు గిన్క_ ధరణీశుల నేం బారినొన్న పొతగం 
బజుతే మనన్ బుచీకముఖు లావర మిచ్చిరి; తత్పగోంత మే 
పజుంగు శమంతపంచకము ; భారతసంగరమంబె సెల్లె; భా 
పటి రిరుతొమి శ్రదుల్బబము లక్షపదాదిమ'లై నయూహినుల్ “| 

“ భారతనవనీతము”” 
వీరిపద్యములన్నియు నిశ్లు నడచును. ఇా(స్త్రీగారు తనుకుమారుని 
వివావామున కాహానష్మత్రికపై (ధ్రాసినయోపద్య'మెంత పొందిక గ 
నిమిడినదో |! 

విను(డీ ! కీలకమాఘళుదదథమిన్ వేగ న్విధిన్ గుంభరా 
శిని మత్చు(త్రుండు కోట వెంకటనుతన్ జేనందిళో వృద్ధమా 
ననమయ్యె౯ జరుగున్నివావాము జగన్నా థాచలంబందుం గా 
వున విచ్చేయుండు ! బందులీననయుగంబున్ 'అెన్సదీవింపలోన్, 
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ఈపద్యము చదివి యాదుూతులు కొందగు వేగలా - విధి౯ అనుఃద 

ముల కర్భ వెంక న్యర్థపద ములని మాశ్లే వీం దిర(ట. సహజసా త్తి (5 

స్యరూఫులగు శా స్తులుగారు నవ్వుకొని వేగ౯ా అనంగాం దెలవారుజూ 

మనియు, విధి యనంగా రోహిణీనక్ష(త గునియు నారి కెణుంగం జెస్సి 

రంట సీరికవిత్యములో నేగాక  చూటణలోంపహాడ నిక్టి పొం ఏక యం 

జమతొా,,.రముబు నుండును, “తమకు జ్ మంత బుత్తురండీ ” తుని 

యముగ “ వయసునకు మించలే నులెండి? యనచుండువారుం 

ఈ శాస్తుల వారు వేదుల సోమనాథశాస్తుల వారితో ద ర్కా. కార 

శాస్త్రములు చదివిరి, ఉపనివదే(దాంశ ములు ఆదిభట్ల రామమూర్తి 

శాస్తు)లవారిసన్ని ధిని పఠించిరి, వీరు ముట్ట మొదట ఖండవిన్లీ లోను, 

కొత్కసేటగోను గల పొఠశాలలోను నధ్యాపకులై యుండిరి. తగు వాత 

1880 ముదల 1915 వణకు భాజను హేంద్రవరము బోథనాభ్యనన 

పాఠశాలా కళాశాలలలో సంస్కృత భాషా చేశికులై విద్యోస్టుల 

నందటనో విద్వాంసుల నొనర్చి యుపకారవేతనసు గొన్నాగు, 

పీ రనువదించిన అనర్ధృరాఘవము - (ప్రబోధచం[దోదయము సూర్య 
శ్రతక్రము చూచిన కమ్నిపతిభాపాండిత్యాదులు వెల్లడియగును. “భారత 

ఫక్కి-” యనువేర ఛారతముపై విమర్శ (గంథము నొండు (వాసిరి, 

అది భాపోపాసకుల కుపయోగకరమైన కూర్చు, వ్యాసమూర్తి శాస్త్రీ 
గారి భారతనవనీతేము సంపూర్ణము నచ్చునకు వచ్చునట్లు వ్యూ నేళ్యరుం 
డన్మ్నుగహించుంగాక ! వీఠికాపుర సంస్లానకవులు శ తావధానులునగు 

"వేంకట రామకృన్మకవులలో నొకరగు వేదుల రామకృష్ణ శా స్త్రీగా రీ 

' మహాభారత నవనీతకవికి అల్లుండని వెల్లడించుట యవసరము, 

అదియటుంచ్చి శాస్తులుగారి సూర్యశతక ము తెనుభపసేత నుండి 

గొప్పపద్యములు కొన్ని యెన్ను కొందము, 
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మ వసివాళ్యాడు వీసాభమంచుదయనో, వాతాళిలోకంబు, వే 

రనమర్థం బగునంచు నే వరము లోకాలోక భూభృ తృటి 

నన నూర్ధ్యాబ్ధజ ఛభాంఢథఖండదళనా వేగంబునన్ ద్యోస్థలి 

నొసలంగాయ జొర శెందునేగు రవిరుక్పూరంబు మేల్మీకిడున్. 

మ. జలధి న్వి(ద్రుమముల్ (దుమూళిం జివురుల్ క లంబునంజేవురుల్ 

బలభిత్కుంఛ శిరంబునం దవిరళ (పత్య(గ్రసిందూర ధూ 

భులు వింటన్ హరు వింటి సై డితళుకుల్, శోణద్యుతిన్ భాను దీ 
ప్రీ లవంబుల్ నజువాత చేవవి భవల్సీ త్యావహంబయ్యెడిన్ ! 
| 

ము, కుల వంబ్యొ, గురుండొ,తం డి, జలియొకో్కియర్యుండాదార్యుండో 

వెలుగో చుట్టు మొ రత్ష దివ్వె (అతుకో వీజంబొ నేతంబొ చే 

వెలు గి చ్లమని నిర్ణ యింపనగు నేవేళన్ నమ స్తంబు లో 

కుల కెల్లన్ సమకూర్చు. గోరికలు మోకు న్దేవుం డాతండిడుక౯ ! 



జయంతి రామయ్య 

1860-1941 

ఇలశాంటీ (కావ్నాణుండు, అగో తుండు, కృవ్షయబా రది. 

అపస్తంబ న్యూతుండు, తం(డ్రీ ! రానుయ్య్య. కల్లి: సోబుమ్మ. ఇజననవ 1 

18-7-1860 సం[ కా(దడిశాను 'సంనర్సరమున బాసిఢడ బహుళ 

అశూవాస్య సూర్యోదయ "కాలము, నిధనము 9-2-1941. అభిజనము : 

ఆమలాభృరముతొలరూకా ముకీ క శరము. మృతునిందు శాలము నాటికి 

నీరినంళున్సు 81 సంనత్సర ములు. విరచిత గంథములం ! 1 ము శ్రీళ్వరశత 

కము, 2 ఉత్తరరామచరితము. కి ఆంధచంవూరానూయణను శీ ఆను 

రకము, రీ ఆం(ధూబ్మయ విశానజైఖరి, 5 ఇాననపద్యమంజరి 

(2భాగములం). 7 చాలరానాయణను,. 8. Defence of Literary 

Tulegu. 9 Dravidian Lexicography- మున్నగునవి, జేశడరి త్ర 

స్వరూప (పయోజననూఅు - రాజరాజు, నందంపూడి శాసనము. అంధ 

నిభుంటు నిర్మాజపద్ధతి-బమ్మెర పోతరాజు నివానస్టానము-ఉర్తర రాను 

చరిత శాటకరస విభారము వెందజగ నినయనుల దై అంధ్రశౌహిళ్య 

పరిషత్ప(తికలోం బృకటింవంయడిన 'బ్యానముల జంత: ను 50. 1. The 

Southern School of Telugu Literature. 2. Krishnarsya 
మూదలగు వ్యాసములు అం|ధేతివాన పరిశోధకమండలివారి (పతికలోం 
(బకటింపంబడినవి ర. * ఎపి(గాఫియా ఇండికా? లో ఇెలువరింపయిడిన 

వ్యాసములు ర. ఉఊపో ర్ధాతములు (నానీన (గంథములం : రాం బాదకము, 

సర్వేశళ్వరశఠకను, కవిజనాశ్రయము, వి(పనారాంతణ చరితము, 

మున్నాతుడాసవిలాశము మొదలగునవి. 

ఆం ధభాపోద్ధరణాభిలానులగు కొందటు (పభువులబేతను, అం(ధ భాషా 

(వవర్ణకులగు కొందు (పముఖులచేతను 1911 లో ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిషత్తు స్థాపింపయిడినది. తదధ్యత్షులగు జయంతి 'రానుయ్య పంతులు 

గారు నాంటినుండియు నవిచ్చిన్నముగ నాంధ్రిసేవ చేయుచున్నారని 
శీలంసనలయున. 'సాహిత్యవరివి దుత్సత్తి 8c బూర్వము "వీర్కొనయ 
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దగినళ్ళ్ భాపా సంస్థలు శెండు మూడు మాత్రమే “తెలుగున గలవు. 

పరిషత్తు చే నీవాఫలిత మంతయు రామయ్యపంతులుగారి చేతను పంతులు 

గారి గారవసేవయంతీయుం బరివత్తుచేతను జెక్కు_వత్సరము లనుభవింవం 

బడుచు వచ్చినది. ఆం(ధసాహిత్యవరివత్తును భొమార్తెగాన్కు నూర్య 

'రాయాం(ఢథ నిఘంటువును గునూరునిగాను భావించుకొని పంతులుగారు 

తమయనపత్య తావ్యథను చాపుకొని మనుగడ సాగించినారు. 

రామయ్యపంతులుగారు బి యొ పట్టభద్రులు. చదువుచున్న 

సమయమున ఏరిబుద్ధివి కేమమును వెలిబుచ్చు విశేషమొకటి వారి 

"పెద్దలిట్లు ఇప్పుకొందురు. (బవ్మానమాజమతే (పబోధకుండగు పండిత 

శినాథశా స్రీ మత(పచారమునకు 1881 లో "'రాజను హేంద్రవరము 

వచ్చి యాంగ్లేయభాపషలో గంభీరోపన్యాసము గావించెనంట, ఆకాలమున 

క్లుప్తలేఖనము శేకుండుటచే నెట్టియుపన్యాసములై న _నచ్చులోనికి 

వచ్చుట కవకాశముండెడిది కాదుం మనపంతులుగా రష్పుడు రూళ్ల పెని 

సిలు కొగితములు వుచ్చుకొని తూచాలు తప్పకుండ శివనాథ శా స్త్రి గారి 

యుపన్యాసము లన్నియు (వాసి చెన్న పురిభోని యాంగ్గ పత్రిక లకు6 

బంపీరంటం శివనాఖ శా(స్త్రీ గారు, తమ యుపన్యాసములు యథాతథ 

ముగా నాష్మతికలలో వెలువరింపంబడుటం గని యబ్బురపడి యివి 

(వాసినవారిన రని తెలిసికొన = దీ యె, తరగతి విద్యార్థి జయంతి 

రామయ్య (వ్రాసి నని తేలినది. అప్పుడెల్లరు “ఈ చికిలికన్నుల 

చిన్న నాణజేనా గంగా(పవాహము( బోలు నమహ “పన్యానము (వాసి 

నద” అని యాశ్చర్యచకితు _లైరంటు, పంతులుగారు చిన్ననాంటం 

గన్నులు చికిలింజెడివారని యెణిగినవారు చెప్పుచుందురు, 

రామయ్య సంతులుగారు 1886 లో బీ. ఎల్, పరీశలో నుత్తీ రత 

నందిరి. ఆనా౭టి విచిత్ర మొకటి ఏరినిగూర్చి చిలకమర్తి లశ్షీ నర 

సింవాముగారు చిణునవ్వునవ్వుకొనుచు నిట్లుచెష్పుచుందురు, “రామయ్య 
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పంతులుగారు చదువునాంటికి మదరాను పోవుటకు 3లుశోన లేదు, 
పొగయాడ యే యాభారము, రామయ్యగారు పొగ యోాడలోం (యా 

ణము చేయుచుండ నొకసారి 'యోడమిందనుండి జూరి సము(ద్రములోం 
బడిపోయిరి. ఓడకప్తాను చూచి తొందరగ వచ్చి పడిపోయిన పంతులు 

గారి జుట్టుపట్టుకొని మునిలి తేలుచున్న సమయమున బయటికి లాగి 
(బ్రతికించెనంట, ఆయనజు'క్టే (ప్రాణభీతు పెట్టినది” పరిశోధక పండితళిరో 

మణి కాందగిన యిట్టి మహాశయుడు జలగండము పాలగు కుట్లు 

సమకూడును ! 

ఫంతులుగారు (ప్రథమమున మాధ్యమిక పాఠశాలలో న ధ్యాపకులు, 

తరువాత మండలాధికారి (జిల్లా మేజస్టేటు) కచేరీలో లేఖకులు. అటుపై 

నచ్చటనే (ప్రభానలేఖకులు, అనంతరము సవయ నుండలాధికారి 
(డిప్యూటి కలెక్టరు తదనంతరము రాష్ట్రన్యాయాధికారి ((పసిడెన్సీ 
మేజస్ట్రటు) పిమ్మట ఇానననభానభ్యుండు (ఎమ్, ఎల్, బె) 

'్రమముగా నుపకార వేతనము పొంది క శాప్రపూర్జండై సలయణాంధ్ర 
భాహా(్రతిస్టాపకుం డని యశస్సు గాంచెను, రోమయ్యపసంతులుగారు 
'తెజుపిలేని రాజకీయోాద్యోగములకుం దమ ననవయొననమంతయు చొర 
వోసిన పట్టభద్రులు, వయుద్యోగమునే నున్నను పీరికి సాహిత్యో 
ద్యోగము మాత్రము సన్నగిల్ల లేదు, పగలెల్ల నుడ్యోగధర్భుము నిర్వ 
హీంచుకొని రాత్రులు ఏరు నిరంతరము సాహిత్యళ్ళపీ. చేయుచుండెడి 
వారు. ఉద్యోగధర్శమున 'నేగ్రామమున శీగ్నను నచటి వండితులను 

“౫వ్రులను సందగ్శించి వారితో నేనో ఛాహాన్యానంగ యులు నేయు 
చుండుట వీరికలవాటు, ఏరిభాపూఖిలొవ, క్రమముగాం జెరిగినది. ఉదో 

“తము. నీర్వహించు. నోవికయు. దటీలినది. ము శ్రీశ్వరమునం ' గాలు 
వ వెచుకొని (గంథసమిోకుకు, భాపాత త్ర 0 పర్యవేక్షణ 

ఖే మునకు? గడం యనేక శాసనములు పరిశోధించి యనేకరనాన్యములు 
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'వెలికిందీసి వెలువరించిన మవోత్ముం డీయన, రానుయ్యపంతులుగారి జీవితే 

కృతిలో “ఆంధ సాహిళ్యపరివత్తు ” రసవదభ్యాయముగాన సీసందర్భ 

మున దానిని స్పృరించుకొనుట సముచితము. 

పరివత్తున కాదిలో నాంధ్రసంస్థా నము "లెన్ని యో యార్టి కసాహాయ్య 

మునరించినవి. వీఠికాపుర (ప్రభువులు, బొబ్బిలిమహారాజులుు వేంకటగిరి 

సంస్థానాధిపతులు, ఉయ్యూరు జమిందారులు, తునిరాణిగారు మున్నగు 

షా "అెందజో చేయూంత నిచ్చిరి. దానితో నాంధ్ర సాహిత్య వరివ'త్తు 

లేచినది. ఆం[ధరచయిత 'లెల్లరు దాని యుత్పత్తికి గర్వించిరి. ఆంధ 

చేశమునందలి తాళపత్ర ౦ (గ్రంథములు, (పొచీన శాసనములు సంపా 

దించి సంశోధించి ము(ద్రించుట క్రీపరిపత్తు గొప్పపనిచేసినది. నే(టికినిం 

జేయుచున్నది. మొట్టమొదట సీపరిష త్కార్య నిర్వాహక సంభుములోం 
జేరుమూాసినపండితు 'అెందజటో (పవేశించిరి. ఆకారణమున నీసంస్థ విెక్టీన 

విఖ్యాతి గడించుకొనినది. (గ్రాంథికాంథమునకుం బరివత్తు చేసినసే 

యపారమ*. అఖండము, 

రామయ్యపంతులుగారు "మొక్కవోని (గాంధి కాంధ వాదులు, 

గీడుగు రామమూ ర్తి పంతులుగారికి ఏరికి జరిగిన వాద (ప్రతివాదములు 

జగమెటీలిన వే. రామయ్యపంతులుగారి (గ్రాంథిక నాద సాఠాంశమిది. 

య దేశముభివృద్ధి నొందినకొలంది జనుల యాచారములు 'భోవలు మొడ 

లగు వానిలోనున్న యంత గ్ఫేదములు నళించఛి [5 మముగా నవి మేళా 

కారమును బొందుట లోకమర్యాదమయైయున్నది. దీనికి వ్యతిరేకముగా, 
(గామ్యువాదులు చిరకాల సం(ప్రాప్తమైన యేకాకార (గ్రాంథికొౌంధ్ర 

భామను రూవుమూప యత్నించుచున్నా రు. వీరియత్న ము కొనసాగినచో 
నాంధ్రవాబ్మయను భావికాలపుం 'బెలుంగు వారికి దురవగావామై వథ నము 

నేక నశించి పోవలసివచ్చునుగడా ? లోకహితాొర్లము మహాకవు లించు 

మించుగ వేయిసంవత్సరములనుండి సంపాదించి మనపరమువేసిన సర్యాంగ 
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సుందర వాజ్మయ - భాగ్యమును మన నునుభవీంపలేక పాడువేనుకొన్న 

వార మగుదుము. తను సంపాదించుట లేదుగడా పెద్దలు సంపాదించి 

యిచ్చిన చానినై నను నిలువుళొనలేక చెడంగొట్టుకొన్న వాండెట్టి (ప్రజ్ఞా 

ఛాలియో యూహింపుండు. పెద్దలు కట్టిన దివ్యభవనమును బడంగొట్టు 

కున్న పిమ్మట నిలువసీడ యొద్ది ! ఎద్దియోా యొకకొంప కట్టుకొంద 

మందురా? డానికి సాధనసామ్మగియేది ? అదియెన్నటికి. గొనసాగును ? 

ఇకముందు (గ్రామ్యకవులు (గ్రంథములు రచింపనలసినది గ్రామ్యభావ 

యంబేకదా? ఇది బవుముఖములుగా నున్నది. అందేభావలో రచిం 

తురు ? గోదావరీ కృష్ణా మండలములలో విద్యాధికులు వోడుచుండు 

సంభావణభాషయందంటు అభావ యేకాశారముగ నున్న చా! అభావ, 

లోనున్న (గ్రంథము లితరమండలములలో నున్న 'తెనుంగువారికి సులభ 
ముగా నర్భమగునా! (గ్రాంధిక భామను బోగొట్టి తమకర్థముగాని (గగాన్యు 

భావ నేర్చుళొమ్ముని బలవంతపెట్టుట పీరికి ముల్లుదీసికొజ్హుకొట్టినట్లగును 

గదా? ఈవృథా (ప్రయత్న మేల) న్యానపోరిక భొవ సుగమమను 

(గ్రామ్యవాదులలో నెంతమంది చంద శ్రేఖరశతకము చదివి యన్వయింపం 

గలరో ? భామీయదండకమను చిన్న పొత్తము నెంతమంది యర్థము 

చేసిలొనం గలరో ? అధికనంఖ్యాకులకు సులభముగాం "జలియుకే 

(ప్రయోజనమైనచో విద్యాధికుల వాడుకభామయేల ? విద్యావిహీనులై న 
(ప్రాకృతీజనుల భావ యేలకూడదు? వభావను (గ్రాంథికభావగా (గ్రహిం 

చినను గాలక్రమమున వానిరూసములు స్థిరపడి యిస్పటి(7గ౦థిక భాష 

యందులోల వన్నదోవము లన్నియు దానికిని బట్టునుగచా ? అట్టచో 
; సీనిరర్ణక(ప్రయత్న మేల 

సన “ ఆధునికాంధ్ర వాజ్ఞయవికాసవై ఖరి, ”” 

ఇది యటుంచిగ పంతులుగారి శాసన పరిశోధనళ క్రి ముచ్చటించు 
“ఛందము: పీకు 2200 శాననములనజకుం బరిశోధించి తత్త ద్వి కేవ 
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ములు వెలి(బుచ్చిరి. ఆ శాసనములలో 400 శాననము లాం(ధవిశ (విద్యా 
వీథమునకుC (బచురణార్థ మొనయిరి. “ఇండియా గవర్న మెంటు ” వారు 

(శ్రీపంతులుగారి శాసనపరిశ్లీలన (ప్రతిభ నెజిల్ యాంధ్రబేశమునకు 
సంబంధించిన 800 శాసననములు పరివ్క-రించుటకు ఏరి కొసలి 
యుండిగి. వాని నన్నిటిని సంశోధించి పీఠికలు, లఘువ్యాఖ్యలు (వ్రాసి 
పంతులుగారు (పభుత్యమునకు. బంవీరి. అవి ము[దితములగుట 

యాం(ధ్రులకుప కారకము, పప పరిశోధనము గావించిన శాననములలో 
“తొత్తరమూడిశాసనము ” తొట్టతోలిది. “ యద్దమల్లుని బెజవాడ 
శాననము ” ముఖ్యము, ఈశాననపథనమున వీరగపతి చిన (ప్రతిభోన్న 
తికి ప్రభుత్వము (పశంసించినది. 

రామయ్య వంతులుగా రు భాహాపోవకులుగానుు పరిశోధనపండితులు 
గాను గీ ర్రింవేబడవణసి సవారీ కాని కవులుగా. జీర్కొనందగినవారు 
కారని భొందటుయు చేశ ము, శానిపీరు రచించిన పద్య'కావ్యనులును 
చేగపోలేదు. “అనుగుకము” ననువదించిరి. ఈ యుదా తృ కృతిక న్యకనో 
యతిలోకనుందఠాశారున కర్పించి ధన్వు లై రి, “ తెలు౮ంపననె పుల్లు 
నీకృతి తొలుత ననెడి భావమౌాత్మం దోంచకుభంగిం 'జెలంగి” సీశ్ళంగార 

కావ్యమనువదించిరి. అమరుశమునకుగల యాం(ధానువాదములలో 

నుండ పాక పార్వతీశ ర శా (నీ గారి తరువాత పేరిటే సరసముగ' నున్నది. 

ఈపవఐద్యము లెంత హృద్యమగు శైలిలో సడచినవో చరాడు(డు. 

అలకంబుల్ చదరంగం గుండలయుగం బల్లాడ లేశెమ్సుటం 
దిలకంబించుకజూఆు. గన్ను గవయెం లేం దాంతమై రమొప్పలా 
జలజూతోంబక శీలి నత్పెడు సరోజూతాశ్షీ నెమ్మోము ని 

చ్చలుమిమ్ముంగ్భవ (బోజడుక హరివారసిష్టాదులిం కేటికి౯. 
పొగరుంగుబ్బలు పొట్టివై వులకలం బూనంగ చే చెంతయుకా 
బిగికాగింటను గూర్చం జీర నడుము 'న్వేపీడి జూజింగం దొ 

భంగ 'ేనిఠ్రను మూనునూనుమని బల్ టేన్యంబుగాం బల్కు-నీ 

' “చిగురుంబోండికిమూార్భ యో నిదురొళో చిత్తమ్ముునం 'జేరెనో ? 
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“ పలువ్రరింతకుం బూర మే "తెలుంగు చేసినట్టిదీనిని మరలజేయంగ 

చేల, యనిన నయ్యవి కావ్యంబు గుణగణంబు తస్ప యగుయాని 

యరయ నాతప్పుగాదు. ” అనిచెప్పుథొని భవభూతి యు త్రరరామ 

చరితము నాంధధ్రీకరించిరి. ఉన్న వానిలో నుత్తమమనుటకు వీలులేదు 

గాని పీరి యాం ధ్రీకృతి చక్కలయనున్నది భావ బవబుమృదువుగ 

నున్నది, సమాసములగడబచిడ లేదు. మచ్చున కందలిపద్య మొక టి, 

' ఎండం బుల్లులు గూాండ్లలోనొదియగి యింతే (సుక్కి-కూజింవంగా 

మెండై కాకులు కిందనీడయురువుల్ మేయంగ మిట్టాడయగా 

గండూతిం ౫రులెల్లం దము నొరయంగా రాలు పుహ్సూళిచే 

నండం గల్లినభూరుహూంబు లిదిగో యర్శ్చించు గోదానరికాం 

మజియొక ముఖ్యవిమయను ; ఆంధ్రసాహిత్య పరినత్సథ గున 
క (శ్రీనూర్య రాయాం(ధ్రనిఘంటు ) వనుర నొకమసోరకోశథము రచింప 

బడుచున్న దని "తెలుంగు చేశ మెజుంపను, కొందజు (వసిజాం[ధపండి 

తుల సాహాయ్యమున (శ్రీ రామయ్యపంతులుగా _ రీనిఘుంటువునకు 

సూ(తపాతము వేసి రెండుసంపుటములవజికు( (బ్రకటించిరి. -ఈనిఘంటు 

కృతిభ ర్వలు శ్రీ: వీఠి కాపురాధీశ్వలు భీ రావు వేంళటకుమూర మహీపతి 

సూర్యారావు బహాద్దరువారు. శ మహారాజూవా రీకృతిమై. దగ్గజగ 

చెండులకులు" వ్యయించిరి, (శ్రీ నారి యాదరాతిశయమువన్యు పంతంలు 

గారి సంకల్పబలమునను సీ బృహతో (శశము పూ ర్తియుయి యాంధి 

నలంకరించు.గాక్స్ 1 

రామయ్యపంతులుగారు ధన్యులు, పరి"పేరు నిఘంటువుతో పాటు 

నుస్థిరస్థాయి. (గాంథికాంధ్రిభవవమునకు నాలుగో యాభార స్తంభములు. 

ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు... (శ్రీసూర్యరాయాం(ధ్ర నిఘంటువు, వీఠికా 
వురాథిశ్వరులు. జయంతి రామయ్యపంతులు, . 

పంతులుగారు “ఆథునికాంధవాజ్మయ వికాస వైఖరి” యను 
(గ్రంథము' ) వెలువజిచిరి. ' నూతనాంధ నాబ్బయ మెట్లు పరిణమించి 

నదియు జక-,.నిండావివగించిరి. ఇది యునయోగకరమగు కూర్చు. 
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1987 లో ఆంజేతివాన వరిశోధకమండలి పంతులుగారికి 2౫ వ 

జన్నదినోత్సవము గావించి యాంగ్లములో నభినందన సంపుటము (పక్ష 

టించినది. ఆం(ధ్రవిశ్వవిద్యాలయము పిరికి కళావపూర్గ విరుద మొసంగీ 

సన్నానించినది, రామయ్యపంతులుగారిది ధన్యజీచితము. సంపూర్ణ 

విద్యాభ్యాసము గావించిరి, మసోోేన్న తపదవుల  నాక్రమించిగి, 

దీర్హాయు ర్భాగ్యము+ బడసిరి, _నంతతహారినామన్నరణము గావించిరి, 

గొప్ప కీ ర్హిప్రతిస్థలు నంపాదించిరి. అనాయాసమరణను, అదై న్యజీవనము 

కోకుకిన మహాశయు: డీయనం 

ఈయన విశిష్టతను గుజీంచి అల్లం'రాజు సుబవ్మాణ్యకవి “నాటు 

భఛారాచమత్కారసారి (గంథమున నిటు లుపన్లోకిం చెను- 

న్లో, జయంతి రాను కీరిసే సకలాశానువ ర్తినీ 

నజాత్వవీ రజోయుశ్తా (ప్రనూ లేఒర్థి నుళాన్బవాన్', 

క్లో శ్రీరానున్య గుణాస్స నామకలనాద్యసిన్ జయ? తి తా 
యజ్జివశ్యంచల రంగనాట్యలలనా వకాణీలస(చామిడీ 

nal రాణీ ఘన వై కృత (వభృతయో భాషా జయంత్సన్వయ 

(శ్రీ చామార్యనుత స్సశామయనుధీర్ల ్ ష్యూ చిరంజీవతు | 

శ్లో, యస్యాజ్ఞా నరపాలఫాల ఫలకా(గ్రాంచన్నణీ పట్టికా 

తొద్భ “*గ్యావీలు” నామహూణనృప తే సృమా్యుననంధాని తాం, 

డై క్లీం, కాల్కుటరీం వహాన్ భువి జయంత్యన్వయ్య పేరార్యస 

త్పౌత్రః కాశికనేోతజో విజయ లే శ్రీరామయార్యా(గణేః॥ 

ల్ల, జయంతి రామార్య ముణేక్భణాంసి 

జయంతి రామార్య లసద్య'ణాంసి 

జయంతి రామార్య నుకోగ్య శాంసి 

జయంతి రానూార్యరిన న్మవోంసి | 
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. అబుజేలనియాగ బా హ్మణు(డు. జన్మస్థానము! దువ్వూరు (శెల్తార 

మండలము) జననము 14జూలై 1660 ఉం] నిధనను: 1 నస్టేంబరు 
©1904 చం! (ప్రమరణములు: అముద్రిత గంథచిం'కానుణీ పత్రిక. “నుండ 

(= పోక సొర్వతీశ్యరళా క్రీ గారి జీవిఠసర్భ హాము. గంథపీకికళలు = +. 

మున్నగునవి, . 

భూండ్ల శొమకృన్ణ య్య గోరీవంటి తెలు(గసుపండితు లెందలో కలరు 

శాని వారివంటి ' విమర్శకులు తక్కువ, 'పీరిది మొగమోటమిం లేని విమ 

రృనను. అంధ్రమున వీరి పొండితి నిరూఢ నలు. ఈయన బహాశ్రద్ధతో 
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చికి. ఇలారా .అో పీరనాగంయ్యగా ధీయుద్యనుమునుండి తవ్వుళొనిరి, 
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జతనము మాటుంగ నమ 

(దితసన్షం::థ ముల "సేకరించి కడు జరి 

మృృతములు గావిది యథా 

ముతిం బ త్తి! గూ్చెదము (గ వముంబుగ వొానికొం 

తోరపు నూలుదారములతో6 బదిలంబుగ గట్టి సెట్టియం 

"బీరుస నందు జీగ్గదశం జెంది మొగిం (గమికీటక చృటా 

పూరిత వై వృథాసెను నమతపు.స్తకపం క్షి నెంత యుం 

. గూరిమి మోజు నచ్చునను గూర్చుట సెల్లచె ప _త్తీ) కాకృతిక 

అముద్రిత (గ్రంథ (ప్రకటనము, వ్యాకరణచ్భందోవిషయవినుర్శనము సీప(తిక 

(పథానో బ్లేళశములు, మండ పాక పార్వతీశ ర జాస్తి, వేదము వేంకటరాయ 

శాస్త్రి ప్రభృతుల పాండిత్యళ కి నీష తికయే చాటినది, రామకృష్ణయ్య 

గారి విమర్శకతి 'నుయూూఖను'” లలో వెల్లి విరిసినది. శ్యనుంతక, శు 

విచారము, వటుశబ్దప్రయోగము, పరిఖా పరిఘ శబ్దద్యయ సాధుత్వమూ 

చిల్వేశ్వరీయకృతి ఏనుర్శనము ఇత్యాదులు రానుకృష్ణయ్యగారికి విథుర్శ 

శాశ్రోనర బిరుదము నీయయగల వ్యాసములు, ఏరి విమర్శనము శీపలశొబ్టీ 

కమే కొదు, నొటకాదులలో (గ్రామ్య 'భొపా(ప్ర యోగము శేయవచ్చునా | 

ఇత్యాదివిమయనులుహూడ వీరి నిశితవిమర్శకు విషయముల్రై నవి, 

వేదము నేంకటరాయ శాస్త్రిగారి 'నాగానందము లోని పాత్రోచిత 

భావనను ఏరు చక్కగ సృప్రమాణముగ సమర్టీంచిరి, నొండు ఫర వ్రాత 

పండితులకు శొసననుః 

అ. (౫ చీం'కౌనుణిలో 'వేలువరించీన (గ్రంథము లిది? ౧ ప్రబంధ 

బ్రాంజ జేంక శశ్వరవిజయనిలాస ము. (౫సపరపు బేంఠకటకవి) ౨. హారి 

శృం(ద్రనలో పాఖ్యానము, ( శోనురొజభొనణుండు ) ప స త్త వింజ్లా అతో 
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పరిణయము (కుందుర్తి "వేంకటాచలక పి) ఈ, చం(దాంగదచరి త్రము 

(పై డిమజ్లి వేంకటపతి) ౯, యాదవరాఘవపాండవీయను. (నెల్లూరి 

eee ౬ "వై జయంతీవిలాసము (సారంగు తన్నుయ) ఇవి 

(పాచీనములగు (ప్రబంధములు, అధునికళృ్ళతులుకూడ నిందు. (బచురిత 

'ములు, ఓగళాల రంగనాథకవిగారి “డ్విరేఫదర్చణము మంకపాక 

వకూ. శీ శ్రీకృష్ణా భ్యదయము మున్నగునవి 

= సహజముగ సీయన చిన్న న త్తికలవాండని, కాని పద్యములు నముధుర 

కంఠమున జదువునపు డానంగముగ నుంజెడీదని, ఇప్పుళొనుట, 

ఏ5 జ్యజన్రుకృృష్టయ్యగా రొనరించీన భొపూ'సేవ చికన్భరణీయ ము, ఈయన 

శటుకులచులో నృతిదన్సి పడియున్న ప్పుడు "వేంకటగిరి (ప్రభువు వీరికి 

క్రగోంకధనమః గవ౦పీ " వారిజనికడ ' “జీంకటనిరిరాజు పంపి నని గట్టిగా 
శ ig Ae ముంచి చి యక్లుటశొక్ట చప్టైనటు. ఆనువే రోజున కీయనపై 
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అల్లంరాజు రంగశాయి కవి 

1860 - 1936 
అరాను (ావిడ శాఖీయ (బ్రాహ్మణులు, వారితనగో(తులు, 

అపస్తంబనూ(త్రులు, తల్లి? చిన్న మూంబ. తండ! సు(బ్రవ్మాణ్యక వి. జన్మ 

స్థానము ! ఓరి శాపుర పరిసరమున నున్న ఖబోలు. జననము : 1660- 

కాడి సంవత్సర నిజాశళ్వయుక్ శుళ్లత్భతీయా సౌబ్యువాసరము, 

నిర్యాణము? 1986. యువ వ త్రబసుళ దశమి: (గ్రంథములు; ౧. శ్రీను 

జూం[ధచంపూభారతము (ఆంధీకరణను. 1918 ము(ద్రి] ౨+, రమా 

యణచంపువు [(సంపూర్జముగ ము దణనునకు రాలేదు] 3, రఘు రాను 

శరకను. ర. పర మాళ్మశత॥ ము. ౫, స్వేశ్వరళతకము, జ. గోవింద 

శతకము. 8. లట్మ్మీశరకము, ర, మౌధపళరీళము. లే, కుక్కు టలింగ * 

శరళనము, ౧౦ నగోపొలస్వొామిళకకను, ౧౧. మల్లీ కార్జునళ్లతీక ము, 

సంస్క్య్భత(గ్రంథములు ; ల మైవస్తో[త్రర త్నావళీః 2, నారాయకొ 

నందలబోరీ, cp కచినూననరంజనీ, 

పండితుని వుత్రంండు పండితుండగు సం్యపదాయనులే దనుకొందురు. 

రంగ శాయికనిగారి తండ్రీ నుబ్రహ్మాణ్యకవి, ఆయన భ(దాపరిణయాది 

నుహాప్రబంధ (లేత, అతనితండ్రి కని, అళనిఠండ్రి కవి, ఏీరిచరిత్రము 

లన్నియు “ఆంధ్రకవులచరిత్రి (గ్రంథభు నలంకరించియున్న వి. వీరినంశ 

మున దరమున కొకకవి చోప్పున వచ్చుచున్నారు. 

“ శవంగళశాయికని సంస్క్య్భు తోండ్రములం., తలన్బర్శిగ ౭ జదిసెను, కవిత 

యిీాయనకు నిసర్లముగ జనించినది, . ఈయన. థారణాబలము, మధా 

పటుత్వము శతపభానాస్టా వథానముల్లను, నిర్షాఘాటముగ 
య 'జేయించినదిః 

అపారమైన శ్రీ నారాయణ కీ రంయంకాలయికనిగారిడే నళాంకితము 

గావింపనీయ లేదు, కవులలో నిట్టి స్నాత్త్వికమూర్తి తీఆచు కనుపట్టండనీ 

ఖళ్ళురవలన వినుకలిః ఆందణనేతను “ఉూదస్త్మృపుబాన్మాణుం డనికీంచఈ 



66 ఆంధ్ర రజీయితీలు |. 

నూజపీడు మున్నగు సంస్థానములలో సత్కారనులొంది, నోడే గజపతీ 

రావు (పభునొద్ద "ద ముప్పది " సంపత్సరములుండే బవుగెరవములు పడ ౫ "సిన. 

బంధక వితియందును, జి త్రకవితేయందును సమ న్యాపూరణ ముందున్న, ' 

అవభానములండును రంగ కలయిక వీ మంచి నేర్చు గలవాడు, (శ్రీ సూర్య 

రాయనిభుంటు శార్యస్థానమునం "గొంత శాలము పండీతీపదవిలోనుం'డె ఏ, ! 

అంతే, యాయన గావించిన భృతకవృత్తి మణి, తదితర మైన యుద్యో' 
గము లేనియు6 జేసియెలులోండు, ఉన్న డానితో సరిపెట్టుళొన్సి క్షప్త ముగ 

సంసారము దిద్దుకొనుచ్చు నయన నాగిని కానినానిని యాచిలసకుండ 

మ ర్యాదగం గాల శ్షేపమువేసిన సంతుస్థద్విజుణాయన. కృతులు నరుల 

కీయలేదు, , శతక్షములతో భగవద్ధ్యానము చేనీఖొని తరించెను. సంస్కృ 
_తాంధభ్రముఖలో మొత్తమాయనవిడి, పందెండుకత కచులున్రాసికొ నెను, 
లే నంట గరించి “భొరతిచంపువు” సొంపుగాంటిలిలించెను. భోజ fy 

Maal ఓ 

రాజు “రామాయణ చంపును కూడ జలీగీంప మొదలిడి బొల కాండను 
ఊత రచింఛినని "హోరి కుమోరులవలన- "నీను 'విన్నవివయను, రంగ 
యా hp 

| 

ఇాయుకవిగాశ్ le:  శాశ్వతముగ నిలుపుటకు వారి * భారథచంపువు” 
డ్ “aes పాలును?” 'అశావ్యములోని ర. గములనంఖ్య యించువింంచు 

స్. శద qr (| న్న “నో ట్ర కలీ Haw a Oo ల్. గ. మ కవితే ' ధారావాహీ 
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పిక గీర్వాణ పుశ్లోక ముం జెనులపగానూహించి పద్యంబు పొం 

దికతోం జెప్ప (బయానమ్యా, నయిన దీనింగల్పనొలం[క్రియా 

దికముల్ వరి ర్రిలుచున్న వన్నియును బూర్తింగల్లున క్లైబ్లవా 

రికి నర్భంబగునట్లు చే సులభివకారీతిం జెనింగించేదన్ ఇ 

న అని టి స. వీశ్రి కాపుర సూపస్థ్రిత జే బ్రోలు (గ్రామంబున 

నివసింవుచు శాలివాహన శకంబునందు జేయు శానిమిది నూజుల పదు 

నమూండు వత్సరంబుబు గడున నడరు నందనసంవత్సర (శ్రావణ శుద్ధ 

సహ్హమోాదినంబున 'నేతృత్సబంధంబు. దేనిలించ నారంభించితి. . 4... 

అనయా, నీభారతచంపువు (క్రీన్తుశకను 1891 లో నుషక్రమించి రని 

తెలియును, రచన శెన్నాళ్ళు పట్టినదోగాని, అచ్చుపడుట మూ(త్రము 

1918 లో జరిగినది, సంస్కృతము లో ననంతభట్ల మసోకవి కవిత్వము 

చాల మాధుగ్యముగలది. ఆ మాధుర్యమునకు 'వలితిరాకుండ: బెలు6 

గులో రంగకాయికవి మ దీనిని రచించెను. రెండు మచ్చు. 

పద్యములు : వ 

ను భునరశ్నో జ్ఞ (ల కుండ లాఢథ్య ధగయుక్షృంటొ సమస్తాంగ థో 

. భన కర్ణ్యత్రితయంబు (మాల నిరుగ్రోవల్ పూను దుర్యోధనుం 

డు నిజాకారగులై న తోంబదిపయిం దొమ్ముండు సోదర్యులుం 

దనువేస్టీంపంగ వచ్చె మైన్యపటహధ్యానానృ ఆ కాళుటై. 

యః వినుట చెల్ల చోట్లం బడ వేసినపువ్వుల సొరభంబులం 

(గవ్భినదై స్వన త్సటనారాజియునై యగరూళ్థధూపనా. _ 

సూమ్మగు చందువల్ గలదియై మణీనుంచని విరా ట|లదం: 

య. నా Sess wails పొండునం ననుల్ * 

“ ద్యితీయస్త రబక్ మ బడల ల్లి 

be చిధసక్యకంన కుడావారణదుగ se మొకటి. మై(గంథము 
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# 

క, చూద మోామోహామోా 
న్ 

మామా మిమెొ్మొన్ము మూమమామా మేమో 

మేమొమ్మనూ' మాలై... 
మేమే మఘమ్మము వాము. మిషా మామా 

ఇడి: యేకాతయర కందము. ఈకవిగారి  చంపూభొరతీము' తెలుగ 

బానకుం అక్క. నియులరాకొర మనుట యసంశయవిషయము, ’ 

ద "అర్థము; నరా, మాణగందునియొక్క్య, నూడాకోభ, మాటి 

షూన్= మోముఖనుందు. అనుక. అన్యస్యాః క్యచిద్భబే చ్చాన్యా! 

అనునూతముజ నిచట  (వథమకు సప్త్పమ్యర్థము, నాదూనూ, 

'మూమా=-మామాయొక్కై, మా=మీథ - మిమ్బ్భుము, మిమ్య్భు=ామి 

మున, ఒమ్నున్ = అనుకూలించును. మానునమామా = మానుకు 

మూయమైనటువంటి ఓ దేవా! మేమా మేయున్నుము మేము, ఆము 

గ్గర్యమున వమికావీముయును. 'ఒమ్ముముm అనుకూలించను, మాంగో 

మోశరీరము మేమేమేడ=మేము, వమే, 'మర్భుైమున్మున్కు ఓమ 

మో ముముడారకింపుము రశ్షీ ఆవుము, ఇమ్మూనూానూా = అనుకూలము 

. అగుమా' అగుమా, నిభుంటువు ౩ చంగ్రోనూసీచ నూఃపునూన్, 

మాం్తినూ సేమ్యాతే”- వేలా “మేథా శ్రీ మధ్య మూతృవు-అని నానా 

. శత్నమాల రా క పనై నన! so pag! 
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శా, కాణాదర్శివర (పణీతమగు తర్కం జేనెటుంగంజుమొొ 

పాణిన్యారచితంబు వ్యాకరణ ముస్పం గొంచె మోక్షీంచికిన్ 

వాణీనై పుణి లేను రాజసభలన్ వ"దింప లేనమ్మ యే 

వాణిజ్యంబును జీనాఖుంగ నిశనంబా! లకీ! రశ్రీ ంపుమూ, 

కవి గర్వరాహిత్వ మోపద్యములో? (బస్ఫుట మగుచున్నది, కవి సత్య 

వాదియనుట కీపద్వమే గొప్ప యుదాహకణను. నవొస్తషముగు రంగ. 

శాయికనీకి నోటిధాటి తక్కు_న. వదో (వ్రాసికొనుచు నజ్ఞాతముగం గాల 

యాసనమువేయువాండే గాని రాజసభలకుంభోయి యుంకారనముగ తేని 

పోని బొంకులాడి వి గృసంపాదనము'చేయు దారు లీయన యెజుంగండుం ఈ 

కవివరుని సంస్కృత కవితాధోరణి మునోహార ముగనున్న ది, ఆభాషలో 

సీయన రచించినవి మూండు (గంథములు; 'నారాయణానందలనారి " 

లోనివి రెండు చరాపెదను = 

శ్లో, రసజ్ఞా స్మాకీనా ముధురరనయు'క్షానపి బహూన్ 
పదార్థ న్నే చృంతీ తవరుచిరనామ్నో మధుర తాం 

విదిత్వా 'త్యామేవ సరతిఖలు కళ్వద్గతరు చి 

ర్భవంతం సంస్రోతంం (ప్రతికల మియం కాంతి హే! 

శ్లో, యథావీణాగానం తవహిత మభూ న్నారదమునే 

ర్యఖా (వళ్లోదో క్ర స్తుతిఫణితి రాపాభ్యుసగమమ్ ! 

యథా సమ్యు్రీతి క్ళుశవచనరీతి స్సమభవత్ 

తజ నాన్న త్ర్సోక,న్ముతిరపి మురాకే భవతు తే! 

రంగఇాొయికని శతకములు, 'తినింగింపులు తప్ప స్వతం(త కావ్య చుక్క 

టియు రచింపలేదు. అటులు రచించు నుబ్జేశము కూడ నాయనకు లేదని 

విన్నాను, “అనత్య వస్తువులను వర్ణించి, భూత కల్పనములు చేసి 

_ న్వతంత్రశాన్యనములు రచించుట నా సత్య(వ్రతమునకు భంగను కలిగంచును 

లల్లి 
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గాన మానివై చితి” నని సమాధానము చెప్పిడినాడయట. నిజము. 

రంగ శాయిక ఏ మడికట్టుకొొనిగాని క వితము (వోయునాండు కడు, 

ఈయన పిఠాపురములో శ్రీ సూర్యరాయనిభుంటు శార్యస్థానమున 
నుద్యోగించిన సాళ్ళలోం (దోవలో నేయంట రాని యాకో కాలికి, దగిలి 

నటు లనుమానము తట్టిన నింటికి వెళ్ళి సదేలస్నానముబేసీ కా ర్యాలయ 

మునకు వచ్చెడినాండని వింటిని. * ఆఫీను? సమయమున కాలస్య మైనను 
'దనయాచారమునకు లోటు లేకుండ € (బవ ర్మించిన యమాయకుండీయన :. 

'రాజక్రీయుతేంక్రములు, లౌకీకయం[త్రములు, తెలియక, శుద్ధి దిక సంవ 

చాయమున్క జీవయాత్ర గడవీన పవిత్రమూ ర్తి రంగ'శొయికవి, ఆయన 
1886 రాగనే తనచంపూ భారతములో, ' తనళతకములలో. దనజీవితము 

దాంచుఖొని మహోవ్రస్తానము. సా లించెనుం ష్ శుచిర్వ(ప క్ళుచి;కవిః ”ం " 
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1862-1943 
గోలకొండన్యాపాొరి జై సృవ్రండు. భారద్వాజసనో(తు(డు. అప 

_స్టంబనూ[తుయడు., తండి: రఘు'నా థాఇార్యులు, తల్లి; లభ్షమాంబ, 

జననము: 107-1862 నం. నిర్యాణము! 1948 సం, వీరి పూర్వుల 

నివాసము ఆన కాపల్లి. (విశాఖపట్టునము జిల్లా). వీరి నివాసము : విజయ 

నగరము. (గ్రంథములు: పార్థ సారథిళకక ము, చేవ వర చరిత్రము ((ప్రబం 

ధము), సేతుబంధదుహో కావ్యము ((పనర సేనరచిత _పొక్ళర శాన్యమున 

శాం,ధ్రపరిబ ర్తనము,), అఆలం.కార శాస్త్ర చర్కితేను, హర్ష చరిత్రము 

(వచనము, లౌకిక న్యాయనినరణము, సంనస్కృతకృతులు: "వీక్సిపయరు 

నాటక కథలకు సంస్మ్భతౌనువాదను, వకళాభరణుల దావిడ గాథా 

సదహా(సయునకు సంస్కృతళ్లోకములు-ఇ త్యాదులు. 

'వేంటరమ ణాచార్యులుగారు. ప్రబంధకవి, (ప్రాచీన సంప్రదాయ 
ములు దాంటకుండ * జేవవతచర్మిగము పద్య కావ్యముగా రచించిరి. కవి 
'త్యము నాతికఠినముగ నుండి రసవంత మని పెక్కుపండితులబేం (బశం 
సింప(బడినది, (గంథక రలు సంస్కృ భం ధథసులయందుం దలన్నర్శి 

యగు పరిజ్ఞానముకలవా రగుటచే ని.దెన్ని యో (ప్రయోగవికేవములు 
వాడీరి. “జేతు మున్నగునవి ధారాళముగా నుపయోాగించిరి. ర, ఆ 

లకుషశొనములు ర, ల లకుయతులు, అఖండవిరామనులు పరు (తోని 

వేయలేదు. భీమ్యునిచరిత్రము నింతకుసుందు రచించినవారు శేరు. 

ఛీమ్సునిచరిత్ర మేగాక నంద ర్ళానుసారముగా (డావడీవస్తా)పవారణాదు 
_ లఖివర్జితములు, లీక్కనకు వచ్చినట్లే యీకవికిం గల నచ్చినది, కలలో 

'“శేషమ్షైలపతి కనండి జేన్నవత చరిత్రము రచింపుమని చప్పెనట, స్వప్న 
వృ్తైంఠము, సష్ట్యంతనులు మున్నగునిఖంధనములను మాజిక్ నగ 

రార రవి లక్లు చంద్రారోోదయాది సనుస్తవర్ణనములు గావించి వీరరన 

(7 ప్రేభానమైన అూ(ప్రబంధము భావ భౌమా బంధుర సంగా మరంత, 
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కవిత్యమున నూతనత్వమును 'జెచ్చుటకుగబయంత్నించిన కవులుగారు 

ఏరు. కాని శైలి భారాళమైనది, 

లీలా పాంగవిలోక నంబులం (ద పాలీలాన్యసందర న 

(భూలాస్యంబుల. వ మంజు వాబ్బధుధు సీపూ రాస్లుతిక బూరువుక 

లోలుంజేసి మృపా(ప్రతిజ్హల సతుల్ లోభంబుం బుట్టించి దు 

రీలం బీతిని జూవీ వేయ" నిజక్రీడాశకుంతబుగ న్ = 

జేనవత. ౧-8౦. 

ఈకావ్యమున మూడ వయా శానములో జామదగ్న్య భీమ్ముల లొక 

సంభావణ మున్నది, అచట గొన్ని పద్యముల (ప బంధపద్ధతిని గాక 

నాటక పద్ధతిని రచింపంబడినవి, 

ఫీవ్యుండు ౩- మేలా యాసంరంభము 

"హీలాసంతర్ణితావనీశ్వర 1 నీకుకా 

జామ 2- వొలమణిం 2 కొనుమా 

భీష్ముండు :- - వాలాయము నేయనాని భార్గవ ! 'జవునూ, 
ఈ రకపు సంభాషణను నావుడు, అనవుడు ఇత్యాది పద బిరపింతే 

ముగా౭, .([బబంధములలో నున్నట్లు కోనము, (ప్రవగసేన మవోశని 

(సాకే మున రచించిన సేతుబంధమనో కావ్యము వీరు తేనుంగున రచిం; 

రి. . పాక్ళృతేమున(గూడ : నీయాణార్యక వికి మంచిపొండిత్యమున్న్యద్ని స 

ప ఘనోమవహోేపాధ్యాయులై న నను (బాక్ళత -మెటుంగనినా 

గెంద్లతోకలరు. _ వీరట్లుగాక (ప్రాక తము గురుముఖనున నభ్యసించి 

యందు కృషిచేసి 'హక్ళత భాహోత్స కి యను గ్రంథము ! కూడ రచించిరి 
fa ఆచార్యులుగాకు (వాసీన' లాట స్యాంపవీనరేతము ను అంధ్ర 

1ష్టోప్సిక్యవరివత్తునారు 1989 లో ఇెలునరించిరి అందు శక సంస్కృతీ 
i. ల 3 మే వం న క గది షల 

క 
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మేజేప లి 'వేంకటరమణాచార్యులు క్షే 

(బవేళించి (కనుముగా నాం ధపండితవదనికూడ నలంకరించి వందలకొలంది 

విద్యార్థులను బండితులనుగాంజేసి యించుమించు నలువది వత్సరము 

లుద్యోగధర్భము నిర్వహించిన యాణార్యశేఖరులు, 

ఈయన విజయనగర సంస్కృృతకళాశాలలో. గావ్యనాటకాదులు 

చదివెను. తరువాత నాంగ్తకళాశాలలోం (బవేళించి 1884 లో “మె[టి 

క్యు లేపుక” లో జేజను, విమ్మాటం దం్రిగారు మరణించుటచే. జదువు 

కట్టిపెట్టి యుద్యోగము చేయనలసినచ్చెను. కొన్నాళ్లు భాండాగారికుం 
డుగాం బనివేసి క్రమముగా గళాశాలాసండితుం డయ్యెను. ఈలోపున 
నిరంతరసాహిళత్య కృపీమూా[తము మానలేదు. 

పీరు సామాన్యనంన్క్మృత కాన్యనాటక సాహిత్య మే గాక 'సంఖ్యాది 

శాప్రుజ్ఞానము, ఉత్తనుసాహిత్య పాండిత్యము విజయనగరసంస్థానాస్థాన 
విద్యాంనులై మహా(్రఖ్యాతి నందిన ముడుంటై వేంకటరామ నృసింహ 
చార్యస్యామిహారి సన్ని ధినినేర్చిరి® మనపండితాచార్యులు (ప్రస్థాన 
(త్రయము, నిగంతరము పకించుచు వ్యాసంగముబేయు నల వాటు కలవారు. 
న్వీయనుతమున నఖిని వేశను కలవారై నను బరనుతములను దూలనాడు 
వారు కారు వీరి భ గవద్భ క్రి చాల గొప్పది, ప్రాచీనాణారములు 

ఏీసమైనను వ్యతి క్రబించుట క్రీయన యిచ్చగింపరు. విఃష్టాదై (త (ద్రావిడ 
వేదాంత గంథనులం బీరు చక్క-గాం జడివిరి, అందు వీరి గురువులు మనో 

నువోపాధ్యాయ పరవన్తు 'చేంక టరంగాచార్యుల వారు, శ్రీ ఛురోణను) 

నూర్యనారాయణతీర్ణులు మున్నగు విద్వత్కవు లెందలో వేంకట రమ 
ణాచార్యులనారి యంతేచానులు. (శ్రీమాన్ ఈయూణ్ణి వేంకట వీర 
రాఘవాచార్యులు గారికి ఏరు . గురుపాదులు, ఎంతశ క్రి కలవారై నను 

సీయనప్ినయ నాదము గరుభ క్రి గొప్పవి, ఇదిచూడుంయ 3 
(ప్రతిభ లేదు "పెద్ద పాండిత్యనును లేదు 
శబ్దశాస్హ్రవిధులజూడ నలగ 

“యు ముడుంబ నారసింనుని శృసయె నొ 

కన్ని గూర్చి గృతికి వన్నె దెచ్చు. [ చేవ్యవతచరి[త, ] 
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1863-1940 
వీరివూర్య లు తూర్పుగో డావరీమండలములోని “ఇందు పల్లీ” కిలజెందిన 

ఎ చారు. వీరి కండిగారికి విజయనగర సంస్థానములో గుద్యోగము లఖింప 
నక్కొ-డకు వచ్చిరి. తండి: వీరరాజు, పంతులు గారి అ రను: 

ఉరతేరవిళాఖ మండలములోని పర్వ తోలెపీట. నివాసము | పర్లాకిమిడి, 

రాజమహేంద్రవరము. జననము 12-8-1568. మరణము. 22-1-1940. 
. కచించిన (గ్రంథములు: 1, వ్యాససంగహాము 2, వ్యాసావళి 8. బాల 
కవి శరణ్యము ఓ. అంధ్ర పండితభిషక్కు.ల ఫాహిఖభేషజము ర్, గద్య 

' చింతామణి, మలియు ననేక వ్యాసములు, 
ఫ్రీ 

"గామ రిప పంతులు గారిజేయి 'నొలుగుదశొబ్దులు వాజ్బియమ లో 
నలిగిన ది. ఆంధ్రసాహిత్య పరిమత్తున కోరరభ సరో రొమముూా రి గారు 
సభ్యులు, "క్రమముగ నవ్యసాహిత్య సరివత్తునకు ఏ పీరు (పతిస్థాపకు లై రి, 

శ 1 1 

మో స 

వీంతంలుగారు వ్యా వవారిక భాహాసౌధనిర్మితిక్రివిశ్వకర్భలు, పీరు ME 
సఖ (భీ bam, న 

క. pl omy 
పొచ్చియమునుదటుచ్చి (ప్రాచీనభామాశ త్త త్ర ప్టము 7 గాలించి యాంధ్ర సారస స్యతే 

fre, a (ప 

రంగ్గమున్న బ్రచేశీందిరి.. స్వయంక్ళ్ళ నీచేత ఏ, యే, పరీక్షలో, రాజధానికి 
“as Ce 

స్తేధవత్తాదుగ్యా: గృ త్లార్థడ్రై న. మేధానిధ్ని. సగము రక్తనూంస 

నులు వ. wronged బూరాతీన వస్తు 

+ (| / 
[| | ty, ; 

+ gi /, ఒక్ శీ bids శ్ర” స్ో ట్ WE sh అ సళ | p 

గ 'స'సీవరలట్రీ వి HAR కంచి | 
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శ 
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వజుకు (6 బంతులు గాను పర్లాకిమిడి రొజూ ౫*రి కళాశాలలో రాజకీయా రక 

చరి తాధ్యా వకుటు~ నున్నా షా (స వ్యేకరాస్ట్ర విభజన విషయములో? 

బర్లాకిమిడీని ఓఢులు పొట్లజెట్టుకొనట పీరి కసహ్యూమైనది, పన్హాకీమిడి 
"తెలుంగు నేలలోం గలియుంచొంశ దిరిగి రామని (1 త్య చేసి 'రాజమ హేం(ద 
వరమున (బ వేళించినారు, 

గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారి వేగు న్మరించినతోడ నే వ్యావహారిక 
వొదము స్మరణకు వచ్చును. మొట్జముడట నీవాద ము? పతిపాదించిన 
నారు విశాఖపట్లణనివానులు ఓ, టి, (శ్రీని వాసయ్యంగారు, గురుజాడ 
అప్పారావుగారు గిడుగురానుమూార్తిగారును, కన్యాథుల్క_ము (వాసిన 
గురుజాడ నారి కలము గిడుగువారి నూతనవాదమునకు నవహా(నముఖ 
ముల సహకారిమమొసది, విశ్ళవిద్వ్యాలయములో వ్యావహారికము (ప్రవేశ 
పెట్టవలె నని రామనుూర్హిసంతంలుగారు గట్టివట్టు పట్టిరి. కాని కొంత 
కాలమువజకు (ప్రయోజనము కలుగలేదు, మొత్తము మింద నిప్పుడు 
నిశ్య్వమంతయు వ్యాపించిన దనవచ్చును, “గిడుగురామనూ ర్రినుడువు 
నిల్వక పోయె, నొగి జయంతి రానును ర, ౫లిజి' నని యప్పట్ల వడ్డాది 
సుబ్బారాయ(డుగారు తమసశ్త మునకు. గలిగినవిజయమున 'కొనండించి. 
నారు. అప్పూడు సాదమునకుబ్రుణారము సన్న గిల్లినను చాదికి సత్రము 
నిరుత్చానాము కలుగలేదు, నాంటికిని నేంటికిని నెంత మార్పువచ్చినదో 
చరాడుండు. పరోత్సమున నెవరెల్లు తిట్టుకోనినను (బత్యకుముగా రాను 
మూర్తి పంతులుగారి బాదమును నిరసించుటకు వీలు కలుగనీయలేదు. 
ఈనందర్భుమున నలంగినలగియున్న (గ్రాంథిక వ్యానబోరిక విభాదములం 

జేర్కొని సడసన్ని ర్భయ మెొనరించుట య్యప్రన్తుతము, కాని వీరి వాద 
మెట్లుండునో కెలిసిటొనవలయును, క 

కని ప్రయోగము తీవ్వు అని మరి వాదించకూడదు. అది దుష్ట 
స ,వొవము, అది న్యాశరణనునకు విరుద్ధముగానున్నా ఆశే సంచరాడు, 
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కవివాడిన శబ్దములు చూచి అవి లత్యుముగాచేసికొని లశణము చెప్ప 

se. లత్యము తప్పనడమునకు అధికారము కలవొండుకాండుం 

లవమణములో అశేకదోపము లుండవచ్చునుః ఇెస్స్పవలసినదంతా ెప్పక 

పోవడము ఒకదోవము. ఇెప్పకూడనిది చెప్పడము ఒకటి ... 

“బాలకవి శర ణ్యవీలిక ఎ 

. -(ప్రాచీనకవుల కావ్యములు (శ్రద్ధ గాయదివి వోక కారులు లొశుణికులు 

44335 'తోసివై చిన యనేక “ వయోగములు వానిలోనుండి యేరి 

యని న్యాకగరించిరి. అదియే “చాలక విశరణ్యము,) నన్న యాదులకులహాడ 

(గ్రామ్యము వాడక తప్పలేదని వీరు ఘుంటాపథముగాం జెప్పిరి. నోటి 

మాటయుంజేతివాతయు నొకరీతిగా నుండవలెననియు, (గ్రంథములలో 

నున్న సలక్షుణభావ. పరమ(ప్రాచీనమై  యందణకు నసందుపొటులో లే 

దనియుంగనుక నదివీడి వ్యవహారభాషలో (గ్రంథరచన కావింపన లెనని సీరి 

శ్రాదసారము. ఈవాదము బౌగుగ నున్నదని 'నేంటి షృత్రికారచయితలు, 

(శవకవులు ఆంగ్లవిద్యాధికులు నందజో యాదారిని బోవుచున్నారు, 

పంపాలా సీపద్ధతి నంగీకరించినవారు కలరు, 

గం పతే పాతేములు ' ఏడీ తటస్థులమై కామమా ర్తి పంతులు, గారినిగూర్చి 

అలో నాయన గొప్ప వాబ్బుయ వేత్త, గొప్ప స్థిర సంక 

ఈడు. గొప్పవిమర్శకుఃడు, గోవ్స(ప్ర తగ విజ్ఞుయ. అన్ని శక్తులను 

(మంచ్రినది. ఏరిలో జ్ఞైపకశ క "భార్థతణ్య వడు నినిమిది పర్గములును 

స పీప్ వ్యానయఫలకమున నున్న పంటోనాయనో) నీళతొసతీ! కాంతిపర్వము 

కా నాజీ be bess 'సయాూాగము ౧౭ వ పద్య 
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దృఢ నిశ్చయము, కార్యదీక్ష, స్వతంతో చ్లేశము, ఆ పూకో రాత్ పరీ 

(శ్రమము-ఇవ”న్న యుంగూడి “రామమూర్తి సూపముదాల్చినవి. ఈయన 

నవకన్రలను వెనుకనుంచుకొని (*౧ంధికపండిశులమిాంది కురికి శంఖ నాదము 

జేసినాగు. రాకుకురారి పంతులుగారి బధిరము వారి వాదమునకుం 'బెన్ద 

సాహాయ్య మొనరించినది, పంతులుగారు గంటలకొలంది గంగా(పవా 

పామువోఅె భావీంపలల వాన్నీ. (పతిపక్షు 'అెంతనోల పెట్టుచున్నను 

వారికి వినబడదు. నారిధ్ధోరణి వారిజే. ఈయన తనకువచ్చిన 
యు త్రరనులుగూడ( గంఠస్థ్రము. చేసికొనెడివారు. (పత్యుత్తరముల 
నకళ్లుకూడ భదపతి'చెడినారు, ఈయననుగూచ్చి మిత్రుతొక' రిట్లు 
(వాసిరి, “బ్రతనిపండ్ర పటపటయుందు వాొడీమైనతర్క. మున్నది. ఈతని 

లీక దృక్కు-లందు మిజుమిట్లు గొలుపు సారన్యత మున్నది, ఈతని 
బ'్లెంవుటుకులయండు కోసిన మూనూంన యున్నది. ఈతని పిడికిలి 

యందు బలమైన యాత్నవిశ్యాన మున్నది.” 

రశానునుూ ర్హిపంతులుగారికిం గల తెలుంస బాన తెలివిడికి వారి 

ప్రాకు గమ మేలినుచ్చు. ఈళన్ను సలతణాంధ్రధావ పై 
_ కత్తిగట్టి పోరినది. అచ్చ తెనుంగు కావ్యములు (వ్రాసిన మహోకవులకు 
సైఠము' నిట్టిధారయు, 'ాపాజ్టానము 'నలవడలేదని దీనిని చూచిన 

జలియంగలదు, 

పంతులుగారు గురుజాడ అప్పారావుగారి సహపొళముతో “మెట్రి 
క్యులేవన్ * పరీతం ేలీరి. అప్పటిక ంతళోం' జదువుజాలించి యాలు 

నెలలు కలక రుక వేరీ లో గునుస్తాపని జోసిరి. 1880 లో వ స్గౌకీమిడి 

పాళశాలలోం బవేళించిగి. అక్కడ వనిబేయుచునే ఎఫ్. వలో 
"చెరి, 1898 లో నవరభావనునూర్చ కెలినీకొనందలంచి గొప్ప కృషి. 

జేసిరి, ముఖలింగబే వనాలయనుమిోాంది శలాశాసనలిపీ చదువందొడల్రి, 

న ; నవరభానలోంల పాటలు పేక రించుటకును, తద్భాషాతే త్త స మాజుంగు 
ry లికి ॥ 
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టకును వంతులుగారు ఒకయేండు వేసవిసిలవులలో.: గొండణక బయలు 
చేతి పోయిరి. అక్కడ పీరిని చలిజ్వరము పట్టి వీడించినది. చలిజ్యర మునకు 
“క్షినైను (బ్రహ్మాస్ర్రుము, ఆ మందు నేవించుటచే పంతులుగారికి బధిక 
రము ముదిరినది. సవరభావను నంపాడింపనలయు నన్న పట్టుదలతో ' 
నొక యింద్రియముపని చెడ(గొట్టుకొనిన పండితుం డీయన. ఆభావలో 
వ్యాకరణము, నిఘంటువు(వాసిరి, దోనిలోనిపాటలు చేకరించిరి. “లేడు 
అను సవరవానిని నింటః బెట్టుకొని ఏరు పౌటలు (వాసిళొనిరంట, సవర 
లకు బడులు 'పెట్టించిరి. కొంద జాంగ్లేయులకు సవరభావ జీర్పించిరి, 
శబరభాపావాగనుళానకుండగు శామునురా ర్తిగారు మనకు జిరస్సృర 
ణీయుండుు 19018 లో వీరిని (పభుతమునారు రావుసాహేబు 
అని సన్మానించిరి, ఏరు భొపూ సంస్కారనాడదులే శాక నితంతూ 
ఛ్యావాము, హారిజనోద్ధరణమూ కోరిన. సంఘునంస్కార (వీయులు 
కూడను, కన్నే పల్లి వేకటనరసింహనువంతులుగా రనంబడు వీరి శిష్య 

_ లొకర్ను ఇంగ్లండులో “బారిస్టతు? , చదువు చదువుకొని నచ్చిరి, వారిని 
అ రానుమ్లూర్తి గారు తమయింట వీందుబేసిరి. అది సనాతను లిష్టపడక 

వ్లన నాడు, వెలివెట్టిరి . వజ్రచిత్తుక కిటునంటి వెలియొకలెక్కా. ! పన్లా 
కీతుడీ  బరిస్సాళాష్ట్రం ములో నన్యాయనుగల. .గలినిజేయుటను . నహింస 
గక నాజాగ్రవామును దిగదుడిచి రాజమహేంద్రవరము వచ్చి కూర్చుం 
సరిగ యై కఏీర్యుడు. రామమ్మూర్మివంతులుగారు. “ భారతీశతకను ౫ షాకి గ్రంథ , వీశికలు. (బ్రవ్యూన్యానములు _(శ్రాసి. వేరువదయు 
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ఖీ కాశీభట్ట బహృయ్యళాస్త్రే 
1863-1940 

తెలగాణ్య(బాహ్మణులు, గొతముసగోగ్రులు, అపస్తంబనూ[త్రులు, 
తండి! (ట్రహ్మోవధాని. తల్లి: సుబ్బన్ము. జననము 2-4-1863. నిధనము 

29.10-1910. ఆభఖిజనము; తూర్పుగో జావరీ నుండలములోని పలిజెల 

(గానము, మనుగవవ శాకినాడలో,. రచనలు! నంస్కారనిషయక॥ 

ముగా వీర్యువాసీన వ్యా సములు 24, ఆ ధ్యాత్మవిషయకవ్యా సములం 17, 

నముతధర్మ విష యక వ్యా సములు 48. సాహీత్యవిషయక వ్యాసములు 60, 

క విర్వవిషయ॥ వ్యాసములు 16. (ప్రకృతిళాస్త్రవిష యక వ్యాసముల 11, 

నన్న య్య భట్టారక చరిత్రము, కురు పొండవ డాయఖొగనిర్ణయము, మంగ 

కాయి, మైంధవనధ (నాటకనులు) ఉపన్యాసపయొోోనిధి (1 సంపు 

టను) శారకతాొ రావళి, పర్వత సందర్భనము, మనువసు(ఫ్ర కాళిక, “పెద్దా 

పురనంస్థానచర్శిత్రము, (పాయశ్చిత్తపళునిర్ణయము, భోన్క_రోదంతను 
మున్నగునవి (ప్రర్యేక గ్రంథములు. ఆంధ్రసాహిత్య పరినళ్సు త్రిక భారతి... 
కారద-ఆం(ధప తిక ఊగాదిసంచికలు-నుడ్దుల మాట-ఉఊదయల &ీ గ్రే 
'నుజాత, ఈప(తీక అలో వీరరచనలుగలవు, 

“ అల్పదోనమైనా  కాన్సమందు. సహించక విమర్శ 'దేసేటప్పుడు 
యమునిక న్న ఎక్కు-ననిర్ధ్భృణు:డని చేరుపొందిన పండితు ” లని (బ్రవ్మా 

య్య శాస్త్రిగారిని గిడుగు రానునూ ర్తిపంతులుగారు. (పశంసించిరి, 
బోస్తవనుఎుగా నీయన యంతటివాంయే, హరిబవ్ళోదు లడ్డుపడినను 

వినుర్శజేయుటలో నీయనకు జంకులేదు, సముదపుటుప్తూనకు నడవీ 

యుసిరికకుం గలిగినసంబంధము వలె “కాకినాడ (జరీ డీప్య్యూటీక జరీ 

గుమాస్తా” పనికి శాస్త్రిగారి యపూర్వ సారన్వత విషయవినుర్శనము 

నకుం జక్క నిబొంధననుు కుదిరినది. * అన్యథా చింతితం కార్యం దైవ 

నున్యత్ర ” అనునట్లు భగవంతుం డీ వినుర్శకాగ్రోసరుని “గుమాస్తా? 

. జని శేసికొనునుని యాజేళించినాండు,. శరీర మెొుకచోట - మనస్సు 



గ్ 

180 ఆంధ రచయితేలు 

మజొకచోటం బనిచేయుట 'చాలచోట్ల నున్న జేగానీ (కొ త్తదిళాదు, 
జయంతి రామయ్య పంతులుగారికి యావజ్జీవము న్యాయ వాడిగా నుండ 
వలయునని సంకల్ప ముండెడిదయ, అట్టియదృష్ట మాయనకు జట్టనే 
లేదు. ఇంతకును జెప్పున చేవమున;- (బ్రహ్మాయశా స్రీ గారు లీఖకవృత్తి లో 
నుండికూడ జగద్విఖ్యాత మైన విమర్శనము లొసరించి ' విమర్శశా 
(గ్రోసరుల) డనిషించుకొనుట బనుఖా న్లాఘనీయము, 

శా స్త్రీగారు “మె ట్రిక్యులేషళ ? పరీక్షలో నత్తీ తీర్భులె ఎఫ్, వ. పరీ 
మకుం . 'ఉదువుచుం గారణాంతరములచేం  జదోః వువీరముంచి యుద్యోగ 
బంధములో. బడవలసినవారై ర. అది యొకందులకు మేలైనది. కళా 
శాల చదువు కట్టిపెట్టిన తరువాతిం గొముది కట్టుదిట్టముగం జదివి, 
సంస్కృ తాం(భమ: ప దలస్పర్శి యగు పాండిత్య ను నంపొదించిరి, 
“ రప్రత్యోహారమండన - మండన ” మాకాలనున' (ప్రాసిన'జీ. పీరు 
భాపాత్రయములో సమానము నసమాననునగు పాండిత్యము గడించి 

' పండీతు_ .లనిపించుకొనినారు. ఈయనకు సొద్భశ్య ఛాసూశొ(ప్ర్రనుపై 
(Philology) మక్కువ హెచ్చు, ఆ సాదృశ్య పరిశీలనము భొామయం బే 
గాక . మక్రములయందులహాఢం ' య వేశబట్టిరి సీ*ందూనుతత త తము 
లో:శుముట్టణురికించిరి. సీకేళలింగంపంతంలు గారికి ఏరికీని, జాలకాలము 
-వ్లన్లో రాపో యుద్ధము జరిగినదని ... తెలులటనా రెణిగిన బే, నాంటి. 

వితక్శలో నింత. -చీన్దాత్నీణ్యుడ్సు. లేండనిక్లణా గిడుగువారు శచెన్చీరి వ్ 

జ్ర స్ En MORE Ga గ్య హోగమును బండితు లెతిగినజే,- 

gt వ్యాయ్య కౌ శ్రీ గా రెంతనునిశిశలినుర్భకుంకో యంత కర్శవీరుండు. 
తక PE ee చలా సన్ను లిచ్చుచు, సంస్థల. 

లా న నో శకట a . స్ es నంఛా.. 

11 స 
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చేత న (వాయంబడిన “తీపు రాసురవిజయ వ్యా యోగము * ఏ-ళీళలింగము 

పంతులుగారి “శాకుంతలము” మున్నగునవి (ప్రదర్శింపంబడెనంటం 
భగవద్భ క్తి నిగూర్చి (పజాసామాస్యమునక్రుం (బబోధము చేయదలచి 

1880 లో “భక్త సమాజము” పీరితో నొకసంస్థ నెలకొల్పి చాని పక్ష 
మునం (బతిగ్రామమునకు. బఒర్యటనము గావించుచు నుపన్యాసము 

లిచ్చు చుండెడినా రట, 1888 “ఆర్యమత బోధిని ” యను ముట్ెక 

సమాజము నిలిపి * వివీకానంద పుస్తక 'భొండాగారము ' వెలయంశేసిరి. 
ఈరీతిగా హిందూమత (ప్రుచారమునకం యానచ్ళ క్తి వినియోగించి 

సృత్సణారము వేసిన సత్పురుషుండీయన, “ఆర్యమతబోధిని మాసపత్రిక 
1905 లో వీరి సంపాదకత్వయిన వెలువడుట మొదలయినది, ఈపత్రిక 
వలన (బవ్మూయ్య శాస్త్రిగారి వేరు నలుమూలల వ్యాపీంచినది, సంఘ 
సంస్కంర్పల యుదేశములు సన్న గిల్లంజోొచ్చినవి ఏ-ేశలింగముగారి 
సంఘసంస్కరణ మహోద్యనుమునకు న గృకీ తగినది. అసమయమున ణే 
పంతులుగారు “సత్య నాదని” యనుప త్రికను స్థానించుచు నిట్లు (వ్రాసినారు, 
“వియ్యగా నియ్యగా వెజ్టనాండే గలిజె నన్న ట్రీయన(వ్రాంతలు జనుల 
(భమసెట్టి నేను పూనినవమువో కార్యమునకుంగూడ నిఘాతము కలిగించు 
వ... ! 

ఆనాడు “ఆర్యనుత బోధిని ' చదువని యాం[ధ్రుం డుండియుండ(డ, 
ఆ పత్రిక యానిధనుగా బదునై జేండ్లు నడచి యనుూల్యముగ సంఖ 

నేవ యొసరించినది, హీందూనుతనును గూర్చి యెవరు నిరసన న్యాసము ' 
(వ్రాసినను (బవ్మాయ్య శాస్త్రిగా రే (ప్రత్యుత్శ రను వినుర్శకులు నిరుత్త 
రులగునట్లు (వాసెడివారు. శ్రీ శాన్ర్రైగారు తుతముణేశాక ' సారస్వత 
మును గాడ నడువు కట్టి వ. a 

 -నుంత్రిభాస్కరుని గూర్చి “కవ్చులచరిత్ర” లో బాసిన విషయములు 
సరిగా. లేవని * భాస్కరోదంతను' (ప్రశ్యేకముగ్నావ్రాసి వెలునరించిరి, 
వీర రచించిన.“ నన్నయుభట్గారకచర్మితము ? బో న నేశ సిద్ధాంత మఖ 
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భాహా(పపంచమునం జిరస్థాయు లై నిలువలోలిగీనవి * కాణి శ్ణమునో 

గుణించి ఏరు. కూర్చిన చిన్న పొత్తము సరసిన ఏీరికిగల భాషాశాస్త్ర 
విషయ పరిజ్ఞానము విశదముకాగలదుం 

ఈయన పద్యక నిత్వవ కూడ జక్కన లిలో (వాయంయగలరు, 
మంగతాయి నాటకమునుండి పద్యములు కొన్ని యన్ను కొందము, 

గ్, వేశ్య కానిమోవి వెలయిచ్చువా రెల్ల 
పంట? బట్టి వీల్చు భంగి గానె 

. 'యేకపాగ్రముననె యెంగిలి నాకయీ 
. కాఫి _తాగుచుందు కలసి జనులు, 

ఆ, వె, పణ్య భామిని చేంబడ్డ పుణ్య శాలి 

సుడవిం గాంభీర్యహీను. డై చెడకయు'న్న్నె 
జలజలత యంటినంతేన సరసు లొగిని 

Ww నమిత గాంభీర్యహీనత ' నందినట్టు. 
స ఆటవెలయుల యించ్లును నవ్లువారి 
గుడులు గాలినగోపురనులుం గో పెలలును 

“౪ దోంటలు పురమండిరముతు కూంటకూటి 
". "యిండ్లు జూదంబునకుం దగు. నిక్కలరయ, 
1 వేళ్యలాదు కలుగు మోజు | వేడ్క. సేయ నా డీసీజు 

' పొందయువలనం బుట్టు పుండు | మందు జేయమూానకుందు 
ఖ్ "జేహయొల్ల 'నోను వుల్ల :శేహమెల్ల నాను గుల్ల - 

We కర యంత హానిపోశ | సల: పచ్చ వచ్చుం జూవు 
a - వమిలాభామనుచు సిన? భూము ౫ణిక పొందుతాను వ 
జ స్లో గాదలదోవలదు 'వలదునూ!; పూని గ్యూడం జనను. సూ! 
నాల Estos, గడ్జిళరక్క నా గోనుహిననం నాదము; ey, x42" 4 

yb 
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1980 నం! సెప్టెంబరు నెలలో కాళీభట్ట లింగనూర్తె యను 
నాయన స మరణించెను, హిందూ వతి కాలేఖకుండు 

పొర పాటున ట్రహ్ముయ్య శాస్త్రీ గారు చనిపోయినట్లు “హిందూప,త్రికికు 

లేఖ (వాసిపంపెను. “హిందూ పత్రికను జూచి “ఆంధవ్మతిక' యు 
నొన్నార్త వెలువరించినది, దానినిబట్టి నాలుకా దునాళ్ళలో నీ కానివార్త 

నలుమూలల వ్యావీంచినది. నంపాద కీయ వ్యాన సులు, సానుభూతినభలు, 

సాంత్వన లేఖలు బయలు జేరినవి. టబ్రవ్మాయ్య శా స్రీ గారు వపశీయిగాం 

గాకినాగతో (గంథరచనము వేశుకొనుచు నేయున్నా ను. ఈశ్షే మము 
మరల ఆం(ధ్రప(తిశకు. బంపంబడినది. పతిశాసంపాదరకులు తా మసత్య 

వార్తను విశ్వసించి యటులు (వాసినందులకు వగచుచు (బ్రవ్మాయ్య 

ఇాస్తులుగారు పూనర్ణారోగ్యనంతులుగా నుండుటకు. బద చూనందము 
ప్రకటించిరి. ఈ చమత్కారవిషయ మును కాన్ర్రీగాకు “ నా విబుధలోక 
నందర్శని మనుకొవ్యమున (నాసి తను నుధుంకవితాధారను తెలుంయ 
వారికీ( జూజలీచ్చిరి. 

తం౦సంస్టానాథీశ్వరు లీవిమర్శ'కా(గ్రోసరునిభే 'రంకువత్సరము లుద్యో 

గమునకు సెలవు పెట్టించి “పెద్దావుర సంస్థాన చరిత్ర (ప్రాయించిరి, పీరి 
చారిత్రకపరిశోధన కది యొదర్శనము, మాధనవిద్యారణ్యులు,  భిన్టం 
కృృవ్నమూ ర్తికవీ నారాయణభట్టు, నాచన సోముండు మున్నగునారి 

(పత్వెక జీవితములు (వొసిన చరితజ్ఞం డీయన. సీరి-నక కృ మనన్య 

సామాన్యము, ఉపన్యాసము నడుము సెనరై నం (బతిషక్సులు వికట 

(వక్నలు వేయంగా పీరు సద్యన్స్ఫృురణము కలిగి చక్కని సమాధానము 

ఇన్సీ మణీ మాట్లాడ నిఇ్చెడీవారుకారు. నూట నుథురను. భావము 

తీవము, దీనికి బ్రహ్మయ్య ళా్ట్రీగారు పెట్టినది'పేరు. 
ఇట్టి మహి కాశయునియెడ వినుర్శకాగ్రోసరుండని, మహే పాధ్యా 

యుండని, ఉపన్యాస ల. అర్య నుతోద్ధారకుం డని బిరు 
, దము లన్వర్షములు 'కాకుండు "మెట్లు ! . 

పర్థం 



వానిలికొలను సుబ్బారాయక వి 

1863-1939 
ఛారద్వాజగో త్రజాలు. ఆప నంబనూతులు. గోల్టూండ పే పారి, తల్లి: + 

కన కాంబ, తండ్రి: రామచం[ద్రుండు, అభిజనను: కడప మో-దముపీట 
జననము: 1668 .నిర్యాణము :19089,విరచితళృతుల. : శకుంతల చరి త,చులభ 

వ్యాకరణము, సతీహితచర్య, ఆర్యకథానిధి (అఆ భోగములు) , నల చరి క్ర, 

గర్భిణి, వారిశ్చంయద్రచరిత్ర, ఆంధ్ర వాల్మీకీరామాయణము, కుమవూర హిత 
చర్య, కుమారాభ్యుదయము, కృన్ల లీలాన్ఫుతను, శొసల్యాపరిణయము, 

,ఏకశిలాననరద్వయవివాదస సంగ్రహము, హనునుంత చరిత్రము, భవతారక 
లీల, బాలక హిత చర్య, భగవద్గీత, కృష్టావతారత త్త్వ్వరు = మున్నగునవి, 

శ్రీ నుక్చారావు గార పండిశీకవులు గా 'జీరుసంపాదించిరి. భశ్తాగ్రో 
నరులుగాం గీ 8 రిగాంచిరిః' లోకమున గొందణకుం 'బాండిత్యకనిత్వములు 

పురాకృత విశేనమునలనం గలిగి యుండవచ్చును, అట్టినా రాపాండిత్య 
కవిత్వ ప్రకర్షనును చేశమున 'వెట్లడిందుటకు రామాయణము రచింప 
వచ్చును. . భాగవతము (బ్రాయవచ్చును.. అంతమాతీమున నట్టిక వులకు 
'శ్షైవభ క్షి దైవ విశ్వాసము సంపూర్ణముగ- నుండు ననుట పొనంగదు. . 
స " అట్టుగాక్క = “మున సుబ్యారావుగారి దైవభక్తి మ. 

“సై వభకి య్ ఏ6 గవిత్వలత ణము జెస్సీ వధిం దైనభ క్రియే యాయ. 
నను జారడిల్యే వంతు న నొనరితవినటి' “శూ4వతరచయిత య. 
ల (బథమోచావారజిష్టి: వీరిని ముదట భాగవతులన్మి ' 

జ్ సర ఇండెతులని, చివర, నవ్రలనకిస్టాట శ్ర మానుగుణము. నుబ్బో : 
ie కన్న పై కెద్టీంలీమ నన మున్నది. నరకృతుల నీయక'.: 

గన్ని tn ను సవాపాకులు, 
నబ పీకి సెద్దంయంళర మున్నది. భాన్కర్ల' 
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రామా 'యణములు వెలునడిథని, కాని తెలుంసభాగవత మొక్కపోతనా 
మాక్యరచన మే. ద్విపద భాగవత 'చెలుం డున్న డనినను నది (పభారములో 
లేదు. ఆధునికులలో నై వోటుగుతు యథా వాల్ఫీకిరానాయణములు 

రచించిన వారును రచించుచున్న వారును రచింపసందలంపు గలవారును 

గలరు. భాగవతము దరి "శిన్వరును బోయజబూచుటలేదు. ఇది పోతనమహః 
కనిలోని విశీవ మేమో ? ఆ కవివరునివై మన సుళ్బా రావుగా శెట్టి 
తగా (పకటించిరో చంాడు(దు! 

తుచ్భులు సరిగా దనినను 

స్వఛృ్ళవుం బోతనకనిత్వసంపద చెడునే. 

నేచ్భ జలచి దూవీంచిన 

నచ్చుప తివ్రతను బౌవ మంటుట యున్నే ! 
ప (శ్రీరామాయణ Bey.) 

వా, ను, ' దాసుగారి చేతితో జాలనుంది వినయర కులు పరమ భక్తు 
లైరి. వీరు “ధ క్త సంజీవని యను మూస సపత్తిశ కొన్ని నత్సరములు 
వెల వరించిరి, దైవ భొపానేన లొకజాని నొకటి మించునట్లు గావించి 
ఫీన్యుశై న నుబ్బారాయకి విగారు వాళ్ళే రామాయణము యథా 
నాత్నకనుగా నాంధ్రీకలించిరి, క ప్రపూర్ణ జనమంచి "శేసూద్రిశర్భగా 
రోకో రిశ్లునాసిరి. వా, ను దానుగారి లౌమాయణకవితలోం (శొథ 
శకు లోపము లేదు, పీరు రామాయణను నిర్విఘ్ను ముగారచించి తరించిరి. 

గ న్సీ కనులకు గలశయు గరళంబు నుదికిన్లై 
_ తడి రప జేయు విత క్రమ్ములేదు 

& బందా లుర్మికాల్లు కుత్తుకకునా 

బిజ్జల జంజాట మెడ్డ లేదు. 

మంచీసెళ్చెర లెద . సరియింపనీయని 
pm యంతటి భోగంఖు లనురలేదు 
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ఈపూంట వారివారీ ! మేపొటం గడచునకా 

చారిద్యభీతి యింతయును లేదు 
రాము దలంపంజీేయు నామయం బుండ6గ 
సౌఖ్య మరయుఫౌంెట జాయ యుండ 

నింతేవలను గలుగ నిప్పుడ (శ్రీరామ ; 
దల(పకున్న నెపుడు దలంచు నాంద, 

(శ్రీరామాయణ వీశికం) 

రామాయణ రచనమున వీరి యు'ద్దేశమిది, వీరు యావజ్జీవమును గోదండ 
రామస్వామి శే ఛారవోసిన భక్తులు, ఆ యాలయము పునరుద్ధరించుటకు 

పీరు తెనుంలప నాండు పర్యటించి సిక్కు. వేల ధనను సంసొడించి 
భగవదర్పితము గావించిరి, 

పాపము! _ నుబ్బారావుగారికి? జిన్ననాంటనే వీతృవియోగము 
సంభవించినది, వీనతండి లత్తణ రావుగారి "పింపకమున వీద్యాబుద్ధులం 

గటిచీ పెద్ద చదువు చదివిరి, పదునొకండు సంవత్సరములు కడపనుండల 

మున శెవిన్యూ ఇనసె స్పెక్టరుగా . బనిజేస్సి కన్న వురి సర్వకళభా శాలలో 

బ్రధానాంధ్రపండిత ఇ కదవి నలంకరించిరి, సృవ్కు.లముగా ధన మాార్జించిరి,. 

చేతులార్ల . నస్టులకిచ్చుకొనిరి, ఒక .ఆంధ వాల్మీకి రామాయణ మేగా? 
రివ్ శేరు కేచ్చుకొన్న కళ్చములు కొనూ రాభ్యుదయము, శాసల్య్యా 
, పరీణయము, నుక ద్రావిజయము మున్నగునవి కొన్ని యున్న వి. ఏరి 
సనులభవ్యాక రణము వల చినసీకోరామళా క్రి. (ప్రభృతులు మెచ్చు 

న Wp ఈయన కచనక్ళతు శెక్ళోోు | పొఠ్యములుగా నున్న విం ' 
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నాచెళ్ట పురుసోత్తను కవీ 

1863-1938 
వారిక సగో( తులు, తల్లీ సుబ్బమాంబ: తండ్రి, శామయార్యుండు, 

జన్న స్థానము కృష్ణాతీరస్థనుగు నీశారానుపురా(గహోరము, జననముః 
1868 సం|| వీప్రిలు 28 గురువారము, నిర్యాణము 27-11-1938 సం|| 
బహుధాన్య మార్గశీర్ష శుద్ధ పంచమి-అదిత్య వారము, (గంథనులుః అంధ 

(పబంధనులు : ౧ ఆద్భుతోరత్త రరానూయణను. ౨. గురుభక్తి ప్రఫా 

వము 5+ కృష్థానదీనూ నోర్మ్యృము ౪. యాదవ్యాద్రీకో పాఖ్య్యానను. ౫. 
మాహీం(దడ్ర పురాణము జ. యామినీవిశకోదము 3, బ్యభుబాహనచదరిత్ర 
ఛా రంగజూానీయను ౯. చతుర్ముఖి కందపద్య రామాయణము, అం(ధ్ర 
గూపకములంవ ౧. ఆబాల్యానం.క్రందన నాటకను .౨. వారిళ్ళం(ద్రనాట 

కము 5. పెరిజాతాపబారణము ర, సౌరంగధరనాటళము. ఇత్యాదులు, 
శరకను లం: ౧ నీతొరానుళరకనము ౨. పూర్వశర్శశతకను క. మల్లి 
శార్జునళతక ను నున్న గునని, నుటేయు, స్తో(త్రళ్ళతులం, ఆభినర్లనములు, 
కీర్తనలు,  నిఖుంటున్ధలం, కా్త్య్మ్యగంథములు, హిందీనాటశనులం 
మొత్తము 112 గ్రంథములు గలథ్ట వీరి విశేషసవిషయనులు కెలీయుటకు 
శ్రీ శాజుళ్ళ మేథాదజీ జామార్తి శా,స్త్రీగారు సంధానించిన “ఉత్తమ | 
యొోగివృత్తనము?) ఆను కూర్చు పరికింపదవలయును, 

కవిత్వ జెంకకళ, కళకును ఇా్య్త్రమునకును నెంతో యంతరము, 
తొలినాండు శకాస్త్రుశారునకయోాసిన సగొరవ(ప్రపత్తులుు  కళాకారునకు( 

జూపలేడనుట బా స్తవము, నటవిటగాయకుల' గణములోనే కవుల పరి, 
గణనను, నేడు తలక్రిందులై కభాజీవులు గద్దెలికెక్కి. కొండాదంటిడు 

చంయటయు కా్ర్రజీవులు అజ్ఞాతంలై. ముూూలలనుండుటయు. జరుగు 

యన్నది, దీనిలోనిరహాస్యము, కళ నలన (బతుకు నానికడ నాముమ్మిక 
దృగ్మి లోనించి యుండుటవల్ల చేమోయని తోంచును.. కళగాని, 
ఇాత్త్రుముగాని కొత్తి (క నరణికి గొనిపో వలయును, అపుడు, ఆ కళా 

సారుళతు, ఆ శా్యన్త్రుశారుండు జేఠ (1$ీణిలోం గూర్చుండటశర్ల్ములగుదురు, 



మా. 

క్షే ఆంధ రచయితీలు 

కవికి * సంధ్యావందనము చోవశాఃను ” అని కీరువతికవులు కాబోలు, 
చెస్పీశారు ఇది ఇటులు సౌర్వత్రిక మనుటకు వీలు లేకుండ మవోనిష్టా 
గరిష్టులగు పురుషో త్తములు 'ఫొందటు కనీలోకవం.లో నుందురు, అట్టి 

వారిలో నాజెళ్ళ ఫురుపో త్రమక విగారోకరు. శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంక టశాస్రి 
గారు వీరిని గూర్చి (వ్రాసిన యాపద్యములు సరిగాం దూంచిన ట్లున్న ని. 

'అతిశాంత్రు, డతిదాంతుండు 
జు 

తీ 

_కృతళృత్యుయ్య సుకవి, యెన్ని యని విషయముల్ 
:. మతి నెతితినవిద్వాంనుండు, 

స్తుతియించంచగిన 'పూరువుకథం నంకవులకున్, 
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నాజిళశ్ల పురుషో త్తమ కవి చేకో 

పురుషోత్తమకవి యిపుడ్ను తెలుగువాడా, “బుధవిభేయిని” యను 
ప(తిక సంపాదించుట కారంభించెను. ఆయన తెలుంగు పత్రికా చంపాద 

కు. ై నను భారతీయు(4ుం తన ష్మత్రికలో * జీవభల్ కాంగ్రాను*”” ను 
గూర్చి (ప్రణార వ్యాసములు (వాసి (పకటించెను, కాం(గసుపై ఉరుకు 

భావనలో మవ్మాదీయుల కుపన్నసించి చెన్సిన (పబోధకులు వురుస్తోో శ్రమ 
' కవిగారు కవికి జూతీయభావములు నిండార నుండవలయునుగచా ! 

పదండి విరు 1887 మొదలు 1908 చాయ పీందనూ(భాంచి 

స్కూలు పోడ్డాష్టరుగా శిష్యులను డిబ్దెను, ఈయువో్యోగము లన్నియు? 
బురుషోత్త మున కారిక ములు, హోర్డికతుగా వీరునిర్యహీంచు చున్న ది 

సారన్వతోదో్యోగయు. ఏరు వాచ్చుగా బంధసర్భ కవి త్యాభిమానులు, 
చతుక్ళుఖి కందస పద్య రామాయణము, చత్రకంద పద్యర త్నా కరము, 

మల్లి కార్టున మకుటాంచ త్కండగీత గర్భిశోత్సల చంపక మూలా 
స్టోత్తర శతకము ఇత్యాదులందుల కుదాహరోణములు, చతుర్విధ 
కనికా ధురంభరులని పీరికిం గల బివేదము, పుకుపోత మకవి శతక 

కవితా ధోరణి యీతీరు గలయది ; 

చ. ఒగి నగుమోముతో ముదముసోందగ( జేయును ముద్దుపావ కొ 
వగనగ చెట్టులేం గనెడువారి నడంబడు గంటి పొప చరా 
శం దిగువ స్యడి న్నిలుకడం డగ కాడను నీటీపాప ఆః 
బగలెగురుంగదా నందిని బాందంగం “జీయకు న్యా! 

క్క నగు మూమనుతో ముదము నం 

దగం జేయును ముద్దుపొన-తో ; వగ బగని” 

_ బిగున న న్ని లుక' డం 

క దగ కాడును 'సీట్రిపాప తొలగ టెగురున్. 

EU ముదోను నొందంం జేయును ముద్దుపాప 

౨ కనడదు సొరి నడంబడ. గంటిపాప 



ఆంధ్ర శటుయితీలు 

'నిలుకడం దగ కాడును సీటిపొప 

' మదిని బాప జేయకు మల్లినాథ ! 

జో 

ఈపద్యములు మల్లికార్జున శతకములళోనివి, చంపకనమూాలిక కడు 
పులో కంద - గీతములు. రెండును నిమిడియున్న వి, జాగరూకతతో 
సీ మూండయ పద్యములు భరూచినచోం గవిగా రంత పరి(శ్రరుంచిరో వెల్లడ్, 
కాగలదు. సెఛారణముగా బంధకవితేలు రచన రానుణీయకము కొటి 
'వడీ యుండును పురుషో త్తమకవిగారి శైలివూ(త్రము నుధురధారకలడి-, 

'ఎబరిధకవిత్వములో నయన యంటేి వేసిన నా రనుట శిన్నో కృతులు శాక, 
(| 

కాణ లున్నవి, అది యటుండె; వీరి యద్భుతో త్ర రరామాయణము: 
నందలి వివధ వర్ల నొంఛములు గల పద్యములు కోన్ని ; 

" శక, అసలది వసంతే మాయెను , 
తం న బనరంగు సరింవ విడీవెం బడం జల్లిన య శ 
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శ్చుంగారకవి సర్వారాయ కవి - 

1864-1939 
అజం వేలనియాగి శాభీయుండు, అప స్తంబనూగ్రుండు. కాండిన్యన 

నో తుండు. తల్లి! రొమాంబ, తం(డ్రి పల్లమరాజు, జన్మ స్థానము: గోదా 
వకీతుండరలేన ఇంజర (గ్రామము. జననము ; 16864 నం, రకాశీ 

సంవత్సర ఆహాఢబహుళ .చతంర్లీ గురువారము, నిర్యాణము: 1989 మారి 

18 వలేదీ-బహుధాన్య కత్సర ఫాల్లున బహుళాష్టమి సోమవాసరము. 

ల ఏ స్వ(గ్రంథ నీసమాలిక : 
పరికింపు అత ణాపరిణయంబును, శివానందలహరి, మహిమ్న స్తవంబు, 

మళ్లేళళతకము, నుతి ముకుందళతంబు, నీతిదర్పణము, శ్ర్రీనీలిదర్స 
ణము, సుభద్రా పరిణయనూ, జేవీ దండకము, నిందుముఖి వివాహమును, రాము 
జననము, నవతార-దరితీము, గీత శారావళియును, బదరత్నమాల, 
యాంధ్ర పదజ్యోక్స్న, ఇ్యాశ్ళతి రాజంబు, నీతికథాళి, నునీరిచంఫై 
జనరలు తెలుంగు, (ప్రసంగ రత్నావళీ, (పళ్ళోత్తర (ప్రదీపమును, న్లుగిక' 

దంబము, చాటుమా క్లొళి, విదుల, బాల దీపికయు, విబేకదీసికయును, గో 

సౌ మెఠతలు, న్ను పానిజయను, ఛందోబతణంబు, శాటకలక్షణంబు, శబ్ద 
లతణము, ఇావ్యలతృణను,, గుణ వశాశిక, దివ్యభాగవత గీత, 
రూపకమూాల, కశోపనిసత్తు (1) పురాణమణిమంజర్కి గురుకు మూారరిత, 
నీనురాణీ, నివిక్స, డ్రం జేంశుశ్వుర శతకమ్ము, నూనసళతకము, వారి ' 
చీచాకలాపంబు, టైవస్తు తి, నిశోదవల్లి, ప్రబంధ నిబంభనంబు, 

కని జీనిత (త్రయి, శావ్యవిశిష్టంబు, సంఖ్యా(ప్రదీప, మోళ్వరళతంబు 
పర్వనిర్వ-చనంబు, బంధనిబంధంబు, అలితపారస్వత లశ్షణంబు, 

“చంద్రిక ॥ బాలవాచకము, స్వ చరిత భారత(ప్రయోగములు, పురాణకథలు, 

[పవాగనమాల, యుపన్నాసవితతి, విశాయశాతి బిలోస శాటకంబు 
మూక ముళ్తావళి, పోడళ రాజుచరిత్ర, న. నుగ" 

౫ (పశాశిళ, నాకి, శర్ణదరితంబు 

ప్రత శాశ్యాయన పరిణయ, మనాను ' 
ళు. నును డెబ్బది యుకక్ళతంలను రచించి ' 

శాక్లీ వాస srs సంఖ్యా(క్రమ్తాణ శ క Se 
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హరోణ 'సంవర్సరనుూశ కనూన భక్తి. వ 
లీవనర్చించితిని జుమీ వీరజాశ | 

* న్వచాశ్శారము ౫ నుండీ, 

అత్చ్స్తుతి యగుననియో యన్యు చేమనుకుంకురో యనియో మన 
పూరు తేధును స్వీయచరిత్రములు (వాశొనినవారు కారు. అంగ్లేయు 
ఎను జూచి మొట్టవుుదట మన కందుకూరి ఏ ేశలింగము పంకులుగా 
తోవర" డీనీరి : అదియావిగాం. ' బెకులంలో. రచయిత ఇందలో 
శంఇారిత్ర రులు ఫొందుసటుచుకొను నశీవాటు చేసికొనిరి. చిలకను క్ష్ 
ఎత్నీ బ్రనరసించాముగారి “ స్వీయచరిత్రరు ” (పకటితమైనది, ఇట్టి నింశను 
వొలమండి రచనల్తు ్రభురిత మ్నులు. కొని నృన్నవ్ని.. శృంగాగకి సర్వా 
రాయకవి సం ధానిలష్మకోనిన “నయనా శ్రమ వారియ నంతర యు, - ఉక్క. 
శచ్చులోన్కి వచ్చినది. కవి తాన దన 'యనుభ ఛోదికము (పోసీయుగదు 
గొనట్క యతని తరువాత నది యెథరో 2 బయటంకెట్టి మ్ముద్రించుట యనునిది 
చక ,-నినూర్లయు,. దానూిజేస, తీత్మువి య్లాక్మస్తుతి కేసికొన్నవాండుగాం 

దోయడు. మన 'నఇర్భలూాయకబి7ాగో స్యణారిశ్రమఘు బనుళచి శ్రమైనది, 
వం'దాత్శషక్తి తాని,” అభ్యసిందణాగ,' అసత బ్రైమాగాన్ని.. అక్కు. 69 
యొక్క యక్ష్యరను' లేధు + వద్దో. లన కారము క్రైన6దినచర్య.. (బాసి. గ్గ ఉగ cro జ 8 her క క గా ఫి చ 

గ. yw గొనినటుల్సు డెను బ్లా ని గ్రరి తస క నాకా ధారనడినద్ది. 4 
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చదువయినవెంటనే 1880 సం॥ మొదలు నర్భాపురముు కిర్లంపూాడి, 

రాజమండ్రీ, పెత్రాపురము ఆంగ్ల పాఠశాలలలో నుపాధ్యాయపదనవి నిర్వ 

హించిరి. 1894 లో నారంభించి 1989 డాశ కాకినాడ వీఠాపురంరాజూ 

వారి కళాశాలలో నధ్యాపకత సాగించి యొందణనో శిష్యులను ముందు 

నకు దీసికొనివచ్చిరి. సర్యారాయక విగారు చాలమందికి బద్యములు 

దిద్ది పెట్టినట్టుగ ోరీచరిత్రయుః చెలువుచున్నది. తచ్చివ్యులును జెప్పు 

చున్నారు. ఆయనిదట్టి యుపకారిబంది, 

శృంగాకవిత (వాయుటలో పీరికి మంచి(వవేశము కలదు, చమత్కృతి 

మై భాసీచుట యందును వీరు 'నేర్చరులు, ఈవివషయములకు పరి “స్వ 

ఇారిత్రము లోని ఫొన్ని మాటలు తీసి (వ్రాసెదను, 

“ఒకప్పుడు ముత్తుస్వామిశా(స్రీగారితో.. ఏీ-రేశలింగముగారింటికిం . 
బోవం దటస్టించినది. ఆయన నన్ను గూర్చుండుమన లేదు. ఎవరువీ రని 

యడుగలేదు, నుత్తుస్యానుగారే వీరు మాస్కూ.లుపండితులునుమండీ ! 

"యని ముచ్చటించిరి. అప్పుడు మోయింటి'పే రెవరనిరి. శృంగారకవి వా 
రంటిని.మోావూర్వ్యులు శృంగారక విత్యము ఇెప్పువారు కాంబోలునేయనిరి, 

పూర్వమె కా దిప్పుడును జెప్పుట కలడంటి. వమి చెన్పితి రనిరి లతణా 
పరిణయము ముకుందళశతీక ము. _ శివానంద లహరి, మహిమ్నము 

మున్నగున జ్ర వని చెప్పితి, మిాపూర్వులేమి చెప్పిరనలాం బెక్కులున్నవి 

యని పల్క్సీతిని. వీడీ యొకపద్య మనిరి. “పరవ. నురమా విరమా 

భరమ్లూ పరమాన్య, నన్ను బటుదయ్లం బ్రోవన్ 'నురమ్మానిసీ, నుతవిలా 
సరమా పరమాత్మ (శ్రీవిజయగోపాలా 1% యని చదువ నర్థము చెవ్వు జ్ఞ 
మనా జెప్పితి. కోనీ తోలుదొల్త, గారవిరపకుండుట,  వదపడి ' వీల్ల 

వానివలె నర్థము ఇవ్వు మనుట నాశం గష్టమై వెంటనే..- 
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“భరతా దరతా నరఠొ | విరతా మరతాపవారణ విమలవాదయ' 
కుందరడా దరడా వరదా | శరడా క్షరదాభ | శ్రీవిజయగోపాలా? యని: 
చదివితి. అర్థ మేదీ యనంగానే మిముఖత। వినుటకు జుండీ యంట్లి 
జే మనపారివెట్టి, ఇంత శీష్టముగాగౌవ్వూట యెందుకో యనిరి, 
వెట్టి యేమి? వివేక. కవిసనుర్థత యిట్టి నాని వలనజేగదా "కెలియునది 
యంటే. ఆయన మరల నర్థము మాట యొత్తక వాచివై చి (ప్రబంధముల 

ధోరణిలోనిక దింపీరి. ప్రొద్దు పోవుటచే మేము నేడలి వచ్చితిమి? 
జ 

4 ( న 
శో "4 1 

... ఈకవి మొత్తము చిన్నవి, “చెద్దని కలసి జెబ్బదిరమొక్క కృతి రచిం. 
చెను, వీనిలోయొన్ని పాఠ శాలాపాళ్యములుగా చెన్ను కీొనయబడినని, నాలు ' 
గై దుతక్కందక్కిన వెల్ల నచ్చుపడినవిం వగ ంథమునకు౯జెద్ద ప్రఖ్యాతి. 
వచ్చినటులు లేదు, కవిత నిర్ణువ్ణముగానుండి  ధాళాళముగ నడచును, . 

 అంతేకుంగప్ప రనావముల యందము వారిక వితభో, దక్కును "క ని 
కఠ భక్రష్టండుగాన భగళక్సరమా లై న దండకములు శతకములు 

డికుటలం బ్రాగెసెను ఒక్కటి యుం గక్కూరిటిపడి నరాంకితములు జేయ. 
| ఇ 

[| నేదు, .: ధ్వైన్యముళో .నన్యుల; చచ్చుకొటనై. భజాచి ంవలేదు.. అది 
| కవిలోతల 'విళిష్టగుణముల " నించిళ స్త ఢండియనాటు. లోరీ 
'మెడు.చట్జై కేకు డా me fo Ge wer epg ఎ nrg Mpa బీ స బో Ben | Pp ec . © | ¥ rs 

న. 
i ల i mn po We, ws n 

(గ tue hak A i 
if న్ గ్ టో ళ్ ఖీ బసవ  'బళ్చన న! కం? ప ea ళీ శ్. 

| 
గ 

/గ 

ye We A త్య స్ట Bh a ఆ ఇ ళో ళు స్ట్. క్ ok i శ్ ట్ల ౪ 
"yf hes 

లీ 
2 Ve 

| 

అ హా రుం. ణు 
1 

BET 

న్ alse ee అ: Mt 

సళ 

న శా ప్ (48 4 ల్లి! 
> శః a GE స్ 

ర 
క్ le: (+ 

(| 

ఖై న రా క్లే 

tb 

జ +R గా mar a 5 
sith we, |} 

క "Hl 
స్ శకి 

"ఖో 

OT Bw "age న 

మిగ 
5 1 ళ్ ॥ 

స్ గ్య 
వ 7 

taf fee Wy ix Vy 

J 

న re Wye | 1. 
టా పై ప! 

( io ht 
YT 7," ఇ! hd Wy [1 స తో | లి స్త సి EH ల Carp 



కృంగారకని నర్వారాయకవీ 195 

వైలానంబుగదల్ప లోంటెలసి (తొక్కం దావకాంగున్థ "రే 
ఖాలీలంబడి వోూములన్ రుధిర ముల్క-న్ మొజ్ఞలం బెట్టండే ! 

సర్వారాయక విగారి నిర్యాణ మతివిచిత్రతరమైనది, 1989 మార్చి 

18 వ లేదీ సోమవారము యథాపూర్వముగ మేలుకని నిత్యకృత్యము€ 
దీర్చిను. తీర్చి సూర్యనారాయణస్తు తి పఠించి స్నానముచేసి ధౌత 

వనములు కట్టి జేవతార్చ్భనముేసి భోజనము మ్మాత్రము వేయక 
భూమిమిా(ద (పౌక్ళిరముగ శయనించి తనువువిడిచిరి, ఇట్టి. యెణి(గిన 

మరణ మెవరికో గాని తటస్థింపదు, పీధ్రిక్రి జ్యోతిళ్ళాన్ర్రమున మంచీ 

(పవేశమున్న ది, ఆకారణమున నిర్యాణతిథి తెలిసికోని యిటులు జ్ఞాని 

వలె మఠణిం చేను. 



'దాసు శ్రీరామకవి 

1864-1908 
అజు పేల నియోగ్యివావ్మాణుండు, హరిత సగో త్రోద్భువుండం. కండి: 

శన్నయచుంత్రి. తల్లి: శామాంబ, జననము 186ఓ. నిథనము 1908. ' 

పుట్టుక: కృష్ణామండలములోని కూరాడలో. మృతి: గోజూవరీనుండ 

అములోని ఉప్పు ఏలూరులో. ఈతని వల్యేకగ రథములు ఏ౪, ౧ ఆచార 

నిరుక్ని ౨. దురొశాపిశాచభంజిని క, టై శ్యధర్మ దీపిక క, అంధ్రవీథి ౫ 

PE ఆభినయదర్సణను ౬. శృతులు ౩. న్వరజితులం లొ. పదములు 

౬, జూనకీపరిణయనాటకము ౧౦. నునోలమ్మీవిలాస నాటకము ౧౧ 

జచ్చతెనులు అభిజ్ఞాన శాకుంతలము ౧౨+ రత్నావళి, ౧౩+ మాలతీ 

మాధవను ౧౮౪. మాళవిశాగ్నిమి[ర్రము ౧౫ ముుజారాత నము ౧౬ 

ఉత్తరరామచరితము ౧౭. మహావీరభరితము ౧. కరంగ గా రీళంకర ము 
౧౯. మంజరీనుధుక రీయము ౨౦, నంగీతరనతరంగిణి యను బుద్ధనా 

టకమ ౨౧. కర్క_కౌముది ౨.౨. అభినవగద్య(ప్రబంధము. -౨ఏ, 

సాళాజితీవిలానము ర, అత్సణావిలాసను ౨, ఆంధజేనీ భాగ 

ఈము ౨౬. తెలులనాండు ౨% న్యూర్యశతక ముం ఎలీరొ 'భృంగరాజ 

మహీమ, _౨౯ సంగీతఠరసఠరంగిణి మున్నగునవి, | 

చీపీభౌగవతము వదుగెనిమిదివేల (గంథము, దాని నయిదునెలలలో : 

| AX ద ప్రవద్యాగ్నకనుగా నాం థ్రీక రించి యూజుదచనెలలో నచ్చున కిచ్చిన. 

- 'యాకుకవిసిం లు దాను (శ్రీశోములుగారు. ఆకుకవితకైైనను నంద; 
న లి! గహక, 'కేవీభాగవతమును వెంట్ట మొదట 'జెలింగించిన 

Ser జేపీభాగవరమును | 



చాను భ్రీరామకవి 19% 

కాడ దీని ననువదించినటుల తెలియును. అదికూడ నచ్చు పడినచో 

నాంధధ్రిక్కత (ప్రకటిత "జీవిఫాగవతముల సంఖ్య నాలుగు. 

(శ్రీ 'రామకవిగారు తల్లిదండ్రుల "శ్రీశ కపుత్రులు, ఆకారణమున 

జిన్న నా౭టినుండియుం గడు గారాబముగాం బెరిలిరి. క్లూ మండలము 

లోని “అల్లూరు?” ఏరి పూర్వులకుల బూర్వ ప్రభువు లొనంగిరి. అందుచే 

పీరిజీవనమునకు లోటులేదు, తొలుత వీరిని బందరు నోబులుపాఠ శాలకు 

జదువుసకుం బంపించిరి. అచ్చట నాంగ్లము, పారలీకము చదువుచు 

బదిమాసములు గడవిరి, ఈకవివరుని కుకా(గ్రమరికి నివ్వెజిపడి నోబిలు 

దోర తన యింటికి నడుమునడుమః దీసికొనిపోవుచు నితనికిం బు స్తకము 
లిచ్చి ఫలొహారములు పెట్టుచుండెడి వాడట, ఇది మెటీయి (శ్రీరామ 

పండితుని తల్లిదం్యడులు శై స్మవమత వాసన వీని కక్కడం గలుగునో 

యని యాచదువునకు స్వ స్తి చెస్సించి యింటికి గొనిపోయిరంట, 

క్రమముగా బండితసాహోయ్యమున. గొంతసంస్కృ తాంధ్రజ్ఞానము 

నాకలించి కవిత నల్ల నారంభించినాం డీయన, 12 వ యేంట (వాసినను 

ట్ర సోమలింగేశ్వరశతకము (పొఢముగానున్నది, ఆకాలమున శతావ 

ఛొన్యప్రదర్శనమునం (బసిద్ధినందిన మాడభూషి. 'వేంకటాచార్యులవారు 

నూజపీడున సంస్థాన విద్వాంసులుగా నుండిరి. ఈయన కేరుంబతిస్టలు 

(శ్రీరామకవిగారు తజుచువినుచుండెడివారు. ఏరికిని శతావథానము 

శేయవళలె నని సంకల్పము (ప్రబలినది. సంస్కృతవిద్యాభ్యాసము గావింప 

వలె నని, జిజ్ల' సయు "హిచ్చినది, ఒకొనాయటి తెల్లవాతుజామునం డల్లి 

'డండ్రు so ies నూజపఏటికి. బయనవుయు వేంకటాచార్యుల వారిని 

'౫ందర్భించి వారియాదరమున నొక యవథానము గావించెను. 1 అప్పు 

'_ డాయన యి కవికికోరుని కవితాధారక్కు మతినై శిత్యమునకు మెచ్చి 

“*షడిరెంజేడుల యీడునం గవితం జేస్పంజొచ్చి వ్యస్తాకురీ” ఇత్యాది 

వద్యముతోం (బ్రశంసించెను. వారికడం గొంతసంస్కృతీ భాషాజ్ఞానము 
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నకపాదించి మరల నింటికి వచ్చి సా_తొజితీవిలాసము (యయకుగానము - 

14 వయేంట (వాసినది) పంచనృసింవాశ్షే తము, కుకరంభాసం వాదము, 

కృష్ణార్జుననం(గవాము మున్నగు కొన్నికబ్బము లల్లి 18వ యేంట 

నాగిరిపల్లి గీర్వాణవిద్యావీళమునకుం బోయి. సాహిత్యగంథ రులు, 

సిద్ధాంతకాముది చదివి తనకవితకుః 'బాండిత్యపు మెలటుంగు పెస్పైను, 

“తరవాత * సెకండుగ్రోడున్లీడరు ” పరీక్షలో నుత్తీర్ణులై బందరులో 
స్మ్నోయ వాదిగా (బ్రవేశించిరి. బందరుపౌరులు నొండు “సం పాదములు 

వెరకిపూంజే?. బూజించి బంగారుపూలజే శిరను. నర్చించి' సల్లకి 

జక్కిం-చచి [బహ రథము పట్టిరని విందుచం "ఉద్యోగము జీసికొనుచు 

CN ాఖ్య్యాన పఠనము శర గవితారచనము, 1884 లో జిల్లా 

కోర్ట్ పట్టా పొంది యేలూరు  సబార్ది జేటుకోర్టు? లోం బంగేండేం 

్రవిచ్చిన్న ముగా నుద|ోగ ధరకు నిర్వహించిన న్యాయవాది 
లహాఖున, (శ్రీ రామపండితుంః 'జెంతధనసంపాద కుడో యంతదాత,. 

ఉండినులకు. గవ్రులకం “నీయన-యున్నో నన్నూనములు గావించె, కనుల 

యడ నవొజమూుగ నుండుననూయాడిళుణములు. వీరియెడం గనంబడవు, 

ఉరగ క్యాభినయ గ్రంథములం "ఛాల. రచించిన ' క్షభానిదుం డీయన. జ్యోతి 

wm చంపి వశము... 901లో * “శ్రోవణనూన నుధికవూ+* 

రశనన నాగ ట్రువ్తురు.”కండికు = han నాయడు పీర్. 
: శద్రాంక చరక" కో పలుభ్రరు. | 1 
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మాధవము, మహాపవీరచరితముు మాళవికాగ్ని మి[త్రము మొదలగు 

నాటకము లెన్ని యో యాంధ్రీకరించి ఘనత గాంచిరి, 

ఏరి కావ్యప్రపంచ మున జిరస్థాయిగా నుండునది చేవీ భాగవతము, 

రనవిలసితీముగా నున్నది “ తెలులపనాండు *” ఇది స్వతం(త్రపుంగ బ్బము. 

ఇందలి పద్యములు స్య భా ససిద్ధ ములు, మందునకు. కొన్ని పొందు 

పటుతును, 

ముదికరణాలు రాముగుడి మోసల రచ్చలుదీర్చి భార తాల్ 

చదువుచు, లోకవార్హల (ప్రశంసల నంఢు: తెలు.గుకూస మం 

చిద్ధి మన వీల్ల శాయలు వచించెడి యింగిలివీను పుస్సునన్ 

'బెదవులు దాట చెంకటి “ఎఫ్టీయు” వియే “ఎమియి' వచించినన్, 

లేవరు “లెండు లెం” డనిన లేచినపారయినం దటాలునం 

బోవరు పోవుచున్ని లిచిపోదుము వోడుము [తో యకుండటం 

చీవరు సందు గేస్తునలయింతురు పెండిలిలో సదన్య సం 

భావన'వేళం జూడవలె బాపనసాముల సాములన్ని యున్, 

నమ్మిన నమ్ముకున్న నది నావశమా ? జను లాడికొన్న వా 

క్యమ్మును జీను. జె స్పిదభ యంపడియా పడకోో నియోాగిలో 

క్ర ముని నార్య శార్యఘటక మ్మవుగాని పరోపకార శూ 

న్యమ్బును న్వ(బ్రరాగాజన పరాయణముం వలపోయ నిద్ధరళ. 

ఇెళ్ళవిళ్ళ కి (వాసినట్టు లిక్కు_వికవిత జనరంజకము, లోకానుభవ 

వ్యంజకనము నై యున్నది 

అస్సే చూన్సినెపే వొెపే. చెవుడపే. అహ్లైగ పీ. యేమి"పే 

"జ, నిఫ్ల్లా వ టు లవారి బుజ్జనప అవిస్సాయి కీస్సారు పే, 
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విస్సం 'జెంతటి వొంటి ? యేళ్ళు పడి"షీ,. wera 

ఈపద్య మాయన చే, 

ఈయన పోతనవలె సహజ పాండిత్యుందుం అతండు భాగవతము నాంధ్రిక 

రించిన నితడు "జీపీభాగవతము నా(ధ్రీకరించినాండు. ఈయన కవితా 

సంపన్నుంజేగాక మోహనకూవ సంపన్నుండం కూడనని చూచినవారు 

చెప్పుదురు. 

ధనము, రూపము, విద్య, వితరణము, వినయము, వివేకము కలిగిన ఈ 

(శ్రీ రామపండీతునకుం బుత్రులాజుగు రుదడయించి "పెంపొందుట యెంతటి 

యదృష్టమో 'పరికిపుఃడు. ' కుమారులకు శీశవననామేములను రావు 

ములుఢా నుంచెను. (శ్రీ రామకవి సర్వభధాధన్యుండైన కవివతంసు: డు, 

ఆంధ్ర చేపీభాగ వత రచయితలు (శ్రీ ములుగ్థు పాపయారాభ్యు(డు, 

చోనుశ్రీరామకవి తిరుపతి వేంకటకవులు, థ్రివురాన తమ్మునకవి 
తెలులపవారికి వందనీయులు, |. | 

» 



ఆచంట వేంకటరాయ సాంఖ్యాయన శర్మ 

1864-1933 
ఆతింజేల నియోగిశాఖా(బావ్నణులు. సౌంఖ్యాయన'నగో తులు, 

రం[డి బాపిరాజు, తల్లి నరసొంబ. జననము 1864. నిర్యాణము 1998. 

వీరిపూర్వులు గోదావరీ . మండలములోని అచంట (గామమునం గాంపుర 
ముం దెడివారు, సాంఖ్యాయనళర్చ గారి తల్లిదండ్రులు నాగావళీనదీ 

(పొంత ములకు జెడిలివచ్చిరి. కాంగా వీరు విశాఖపట్టణమండల నివాసులు, 
గంథములుం! సుధానిధి (కావ్యము) మనోరమ (కావ్యము) పార్ధపరా 

జయము, అనదాఠేకలభకము (స్వతంత్రనాటశములు) వికయోర్వశీ 

యము, ఊ త్రరరామచరి(త్ర (ఆం(ధ్రీకరణములు) రవాస్యదర్పణము, ఆం(భ 
పద్యావళి మున్నగునవి, (ప్రచురించిన పతికలు: నుజన( ప్రమోదిని, కల్పలత. 

వేంకటరాయ సాంఖ్యాయన శర్మగారు మహో సాధ్యాయులని 

ఆం(ధభీవు లని కొనియాడంబడిన (పసిద్ధ పండితులు, ఏరు పండి 

తులుగానుు కవులుగాను, (ప్రతికాసంపాదకులుగాన్యు విమర్శకులుగాను, 

మహాోపన్యాసకులుగాను తకలుయనాంటం జేరు సంపాదించిరి, సాంఖ్యా 

యన శర్మగారు నురద్రూపీ. ఆకారమున కనుగుణమగు(పజ = (వ జ్లైకుందగిన 

నాక్కాతంర్యము. ఈయన యుపన్యాసవేదిక కెక్కినచో నెట్టివాండైన 
కీర్కు_రునునుటకు ఏలు లేదు, సమయస్సురణము, పరేంగితక్ఞ తయుం గల 

యుపన్యానకులలో నీయనయగ్రోసరుండు. సమయోాచితేము సరసమునగు 

పోస్యము వీరిమాటలలో నుండి యెదుటి వారిని ముగ్దులనొనరింెను. 

సాంఖ్యాయనశర్చుగారి వాక్ స్థానమున నే యున్నత([గవాము లున్నవో 

గాని యాయన యతయందముగా బొందిక్గా మాటాడువారు. సరస 

నంభావణమునకుం గూడ గొప్ప (ప్రతిభ యుండవలయును. మహో 
మహోపాధ్యాయులు పరవస్తు 'వేంళటరంగాబార్యులు కొక్కొండ 

' జేంకటరత్న ంపంతులు మనోహరముగా భావీంచువారని విందుము, 
26 
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మంగళంపల్లి స్వేశ్వర శాస్త్రి, ఆ మాటలలో 

ధ్యను లువయోగించెడివారంట, * అరు... కుమ్మ. ఫలకోనుల స్తీ, పెద్ది 

భొట్టుగృహిణీ విరాజతే ” ఇత్యాది మహో వాక్యములకుం గర్భ లగు 

సెద్దిభొట్టుగారు వాటా క్రీ చతురుండని (ప్రసిద్ది ఇటీవలి చిలకమర్తికని, 

చెళ్ళపిళ్ళ చేంకటకా్రి, వేదము చేంకటాయశా స్త్రీ చతురభావ. 

ణులలో. జేరుమోసినవారు. ఏరివాకులు కొన్ని లోకులు “చెప్పుకొని 

యానందించుచుందురు. సాంఖ్యాయనశర్శగారిసంభామణముకూడ చీక 

ప్రసిద్ధ మైనది, వీరిది పండితెక రంజకమైన వక్కృృతమేగాదు. (ప్రజా 

సామాన్యమునకు నుబోధమగు సూటనేర్పు. పైని మన మనుకొనిన నా 

రందజును బండిత పావుర నునోరంజకము7? మాటాడువా రే. 

సాంఖ్యాయనశర్శగారు కవిత్వము (వాసెను, చిత్రలేఖనము 'నేర్చను. 

సంగీతము నెజిలౌను. నాట్యశా(న్రుము. తెలిసికొనెను, పదార్జవిజ్ఞాన 

రసాయన శా(స్రుములు భూవృకు (క్రిమికీటక ఖనిజత త్రము, (ప్రాచీనాధు 
నాతీన హ్రాందవరాజ్యాంగ ఏశేవములు చక్క(గాం బరిలీలించను. ఏరి 

' (పజ్ఞాదర్పణమునం(బతిఫ లింపనికళ లేదు. కంతా గబుద్ధియగుట శో సంస్కృ 

శాంధ్రములలో? జిన్ననాంటనే గొప్పసాహిత్య నులవజచుకొనెను,. 

శ్రీ శ 1880 (పాంతమునం బెలుంగు దేశమున వ్యాప్తములోనున్న 
అంధ్రభాషాసంజీవిని (కొక్కొండ వెంక టరత్న ముగారిబేం (బకటితము), 

. మందారమంజర్కి (పబంధకల్నవల్లి మున్నగుప(త్రికలు చదువుచుండుటబే 
- సాంఖ్యాయనశర్శగారికి? బత్తిక్లా, ప్రచురణో తాహాను చిన్న తనముననే 

.ఇకలిగినది, _ నాంటికాయన .. వయస్సు, -పదునెనివిదియేంద్రకు లోయిడీ, 

| ప్రయారక్తును; అప్పుడు ' మూగగా ని” యను ేరితో నొకనాసప్రిక 

ఇసనడ గోలిసంచిక్క 10-6-1881 నం) నాండు. నైలు. 

ల. తో శర్మగారి నాంధ్రజేకము.. కొంచెము 
నకు, కస్ట్యట్లకల్లిళ్యము, శస్సిగట. అవద్యస్థక 
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లలభ్యములు. ఆంగ్ల భాపాకృపి. చీయచగెంచి మిడిల్ న్మూ-లు” పరీత్సకుం 

బోయి రాజధానిలో. [బథములుగా నెగ్గి. తరువాత న్యాయవాది 

పరీక్షకు(జదివి యు తీర్లు లై పార్వతీపురము మునసబుకోర్టునం బనిచేసిరి, 

లాకికోద్యోగము చేయు చున్నను సాహిత్యవ్యవసాయము _ వీడక 

(గంథరచనను జేయుచు 1892 లో “ఆంధపద్యావళి” యనువేరం దమఖండ 

రచనల నొక నంపుటముగా వెలువరించిరి, తరువాత “రహస్యదర్పణమూు 

ముగైంచిరి. అం దదృశ్య (ప్రపంచరవాస్యములు, (క్రిమిక్రీటక పక్షి జంతు 

యాత్రాదిరవాస్యములు మొదలగు వానిపై నపూర్వపరిశోధనము కలదు, 

విక వెరార్యశీయము), ఉత్శరరానుచర్నిత్రము బాసలోనికిం బరివర్తించిరి, 

ఏని కంతప్రశస్కి రాలేదు. 1908లో “కల్పలత యను విజ్ఞానవిషయక 

మాసవ్మతిక నెలకొల్పిరి. ఆ కల్పలత రెండేండ్లలో యశోలతమై యాంగి 

పోయినది, మరల 1919లో దాని లేవదీసి కొంతకాలము నడవీరి. 

శర్మగారు తెలుగున. జరిగిన యెన్నోమహానభలకు ఆధిపత్యము 

వహించిరి. 1928 లో గుంటటూరుమండలమునందలి “నండూరుిన జరిగిన 

యాజవ యాం(ధ్రసారస్వత సభకు ఏరధిపతులు.. అఫరివత్తుననే పీరిని 

మహాోపాధ్యాయ చిరుదమున సత్కరించిరి, 1924 లో ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిన త్త) యోదశ వార్షి కోత్సవమునకు పీరు సభాపతులు, 1929 లో 

చేనాలియందు జరిగిన (పథ మాం(ధ్రనాటక కళాపరివత్తునకు శర్శుగారాధ్య 

శ్యము సభ్య (ప్రార్థన ప్రై నంగీకరించి యద్భుతముగా నభనునిర్వహించిరి, 

ఈవిధముగా మహానభల క ధ్యముండై, మహోపన్యాసకుండ్రై 

మహో పొధ్యాయు. డనిపించుకోనిన సాంఖ్యాయన శర్శగారి కవితొ 

విశేషము లిశం జవిచూతము, ఈయన కవిత రసస్ఫోరకముం నరళపడ 

భరితము, 
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పట్టిన బెల్లం వై డియగుభొంగిని పల్కినపల్కు. పద్యమై 

యుట్టిపడంగం జెప్పిన దె యొస్సిన వేదముశాంగ సత్కథల్ 

కొట్టినపిండిగా గవితగూర్చిన ధన్యుల లోక మాన్యులన్' 

బుట్టను దిప్పనుం బోడమి పూజ్యతగాంచినవారి నెన్నెదన్, 

కక సుథానిధ్రి 5) 

ఆటవెల(దు లున్న కేటగీఠను.లున్న 

మనసు కరంగిపోవు మంచుపగిది 

ఆట లేక తేటపాటయు లేకున్న 
వెలందు లున్న జాలు నేవరాలు, 

“ ఆట వెలందులు లేటగీతములు *) 

నీ నేలంతలు చంటి బిడ్డలకుం బాల్గుడుపుకే 

(ప్రకృతిధర్శ ంబని పలుక రాదు 

(ప్రకృత శా స్ర్రజ్ఞలౌె పండితుల్ చార్విను 

_ మున్నగువారలు కొన్నిచోట్ల 

పురుషులుంఠొవిర్షనం బొడమినపొలతో 

-శిశుపోవుణం బని చెప్పినారు 

పకృతి డర్శంబులు (ప్రభష్పించ సళియించు 
' నథ్యాస పద్ధతి ననుసరించు. 

మగువల శెగాని చన్నాలు మగల శెందు 
శ శ్ల్యఖోడ్డమువనుమా టలన్నియు బూటకములం 
బ్రాక్తీరుభం చిలక మాయ. స సృన్యంబు వొడమునట్లు 

ము ద టనపనశశకట కార్యమ్నుకా ది. . 

ల సను. శ నంభ్ధునంన్కరణము ౫ 
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వింబె బిందెడు కాఫీకి వీడుగు తునుక 

కట్టచుట్టల' కాల్చెడి పుట్టుభోగి 

బుట్టణాకులు నమలెడి పుణ్య భోగి 

నాగరికు లన్న వేజ యున్నా కె, వీరె. 

% బహిస్స ర్య్వాకార (ప్రవణరమణీయం వ్యవహరన్ ” అను భవభూతి 

శ్లోకమున కీకవియాంధ్రీకరఠణపుమచ్చు నిచ్చినచో వీరిశక్సి “తెలియ 
గలదు. 

నున సెటులుండనీ పయికి మాటల. జే(తలవేత లోక రం 

జన మెొనరెంపుచున్ దనరు స్వల్చపుదోషములై న దాంచుచున్ 
జనులను మోనపుచ్చి యొగు'ణచాడ్నున 'నేర్చరి తాం దట (న 

తనపనిచక్క. బెట్టుకొనుం చాల్చును బిమ్ముట మానము([దయున్ స్ట 
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1865-1940 
మధ్వనుతస్థులు. తండి : , వేంకటరనుణాబార్యు (డు. శల్లీ; రత్న 

మాంబ. నివాసము రాజమహేంద్రవరము, పిఠాఫురము, జననము: 

1865 సం, నిర్యాణము : 1-1-1940 సం. రచిత గ్రంథములు సొరంగ 

ధరచరిత, వృద్ధ వివావాను, రాధాకృష్ణ, నర్మ చాపురకత్సీయ ము, సర 

స్వతి, దుష్ట పథాని, అనంద నాథ, కల్యా ఇ రాభువము, కంఠాభరణము, 

విజయరాభువము, కోకిల, విప్రనారాయణ చరిత్ర, విచిత్ర సమాబేళను, 

విచిత మరణము, బుద్ధ బోధనుధ, వీరముతి, పూర్ణిమ, (ప్రచండ చాణ 

క్యము, (ఇత్యాదినాటకములు.) హాస్యవల్లరి, పఠనము, ముంజావాణీ, జగ 

న్నాథమూర్తి, మోసము, జలజ, సాకీ (6 భాగములు) 

సాత్యుపన్యాసములు చదువనియాం(ధు లుండరు. జంఘాలశా స్త్రీ 

గంభీకోపన్యాసము, వాణీదాసుండు, కాలాచార్యుండు బొజ్జ్యయ్య 

సెట్టిగారల నూటలును 'తెలు/ఏవా రెల్ల రెజీగినవే. వారి నాటకముల 

మాట .యటుండనిచ్చి సాశ్చివలనం ానుగంటివారిని దలంచుళొని 

నవుకొనుచుందుము. ఆంధ్రపత్రి కాపాఠకులు సాఖీ వ్యాసములళొఆుకుం 

గాళ్లు విలుగం(దొక్కుకొనినదినము లెన్ని యో యున్నవి, కొని 

పంతులుగారి వష్టి పూ ర సందర్భమున కొక యాం[ధ్రుం జేని నడుము 

గట్టినపొపొనం బోలేదు, సాక్షి యాంగ్లములోని 8petator అను 

(గంథమునకుం చెలిసికొనయజాలని ఛాయయని చెప్పుదు ముగాక ! అయిన 

నేవి? “తెలుగుజాతికి “సాక్షి” యొక యుజ్ఞ గలనిజ్ఞానడీపము, మన 

, సంఘమును మనజాలిని, మనవాజ్మయమున్ను మనదు రాచారములను 
. మెత్తమెత్తగా నెల్సిపొడుచుచు సంస్కరింపంజూచిన మహాగంథము 

“లక్షీ qనరసింవారావువంతులుగారు (క్ర్రీలు - మతము,- నాగరకత - 
ప వేదాంతము = విద్యావిధ్ధానమో- ఛా జరయములు - మున్నగు నిమయము 
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లను గూర్చి యెక్కువ చర్చింతుగు. పంతులుగారికి దేశభామయం 

దింతింత్ యనరాని యభిమానము. చేశ్లీయభావలో నుపన్యసింప లేని 

యధ్యక్షునిగూర్చి పంతులుగారు (ప్రకటించిన యా(గహా మనుపమానము, 
ఇది “స్వభావి యను (సాశ్ని నవూండవసంపుటము) వ్యానమునం గాన ' 

నగును స్నానసంధ్యాదినియమములు 'వదలివేయుట భారతీయులకు 
ధర్భము కాదని చెప్పు (పాచీనాచారసరాయణులు (నీ పంతులుగారు. 

వారి వేడాంతోపన్యాసములను బట్టిచూచిన వారై (తవాదులు. కాని 

వస్తుతః వీరు దై (తమతస్థులు. కేటి విద్యావిధానమున _ద్రైవభ' క్రికి 

సంబంధించిన గంథములు లేవనియుం గనుకనే విద్యార్థులలో నాస్మికత 

(పబలుచున్న దనియు వీరు పలుమారు (వాయుచుందురు. రాజకీయ 
విషయములనుగూంర్చి యెన్నికలనుగూర్చి (బ్రాయుచు గాంధిగారి సద్దాం 

తములను దాము ని వేకించునట్లు విలిఖించిరి. సాక్షిలో “తోబుబొమ్ము 
లాటి వ్యాసము చదివిన వీరి జూనపదవిషయవి వేకిత వెల్లడియగును, 

పానుగంటిపంతులుగారు శబ్దవై చితి వలచినకవి, ఆంధ్రవచన రచనలో 
ఏ రొకక్రొ త్ర దారి తొోక్కిరి. కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారు 

గద్యతిక్కనయేగాని యావిషమయము వేజు. చిలకమర్తికవి పెద్దనవలా 
రచయి తేగాని యదియునువేజే. పానుగంటివారి రచన మతియొక విలక్షణ 
మైనది. వీరు వ్యావహోరికమునకు దగ్గజగనుండు (గ్రాంధికము (వ్రాయు 

దురు. (పతిపదము పరిబోసగర్భితము. ఆశ్షేపణ భరితము. "జెన్పినబే 
మార్చి నూర్చి భంగ్యంతరముగా. జెప్తూట వీరి రచనలో. (గ్రొత్తదనము, 

చదివినళొలందిని జదువుట కుత్చాహమనము పుట్టించు రచనమే రచనము, 

అది సానుగంటిక వి సొమ్ము. విషయము గవ్పిపుచ్చకుండ, విసుగువుట్టింప 

కుండ వేలకొలది నిదర్శనములం జాపుచు (వాయుటలోం 'బానుగ(ంటి 

వారిజే ప్రైచెయ్యి. పాఠకున ఖొకవిధమైన యుత్సాహమను చిత్త 
. సంస్కృతి యా'వేశము గలిగింవంజేయుట క్రీయున రచన యక్క్రైనదిం 

4 
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ఏరికిం బాశ్చాత్య వాబ్బయమునం గూలంకపమైన (వజ్ఞి. పంతులుగారు, 

భాషలో నేగాక వ్యవహారమునలహాడ దిట్టమైన్యపజ్ఞ కలవారు. కొంత 

కాలము '“అనెగొంది యాస్థానమునం గోన్నినాళ్లు ఉనర్తాము (ప్రభు 

త్యనునం నొంతకాలము లశ్షీ శ్రనరసావురము సంస్థానమున మంతిగా 

పనిచేసిరి. తరువాత. బీఠికాపురసంస్థాన్నవభువులు ఏరి వైదువ్యుయున 

కానందించి చివరివజకు నెలకు 116 రూస్యముల నిచ్చుచు సన్నానిం 

.' చిరి, పాళ్చాత్యభాపా(పవీణులయ్యు నాం ధభాపూ నేన యమూాల్య ముగా 

శొనరించి తరించిన పండితు లీయన. అనుకరణము లీయన యామో 

'. దింపలేదు. అనువాదములు గావింవలేదు, “ఆంధి” ని మజవలేదు, విరు 

తీసికొనిన గాథలు పౌరాణిక్రములు. కాన్యచి(త్రణములు మాత్రము 

నవీనములు, వ్యానములలో నేకాదు నాటకములలోనే కాదు హోస్య 

మునకు (బాధాన్యము. సాశ్షీలోని న్యాసములకు హాస్యరస మతి 

.మాడత్రమైనను (బ్రమాదములేదు. కాని పరి కొన్ని నొటకములలోని 

హాన్యము. (పథానరసతిరోఢధానము చేయుచు నత్యధిక మైనది. 

శ్రీ లఖీ శ్రనరసింహము వంతులుగారి నాటకములలోని పద్యములు 

ఎ-ఎండివానినుండి పండితునివటకుం బాడుఖొని యానందించుచుందురుః 

నాటకరచనకంటు ' సాక్షి వ్యానములతో. 'బానుగంటివారికి గొప్ప'పేరు 

. వచ్చినది. , సాక్షీ న్యాసములకంచబ నాటకరచనలో నరసింహరావు . 

స పంతులుగారిని రసవిదు లెల్ల మెచ్చుళొనిరి, పానుగంటివారి నాటకము 

తకు కరాచి నరసింహముగారు నాంది (వాయుట యొక యాచారము, 

వంతులుగా రాంగ్ల కవిశేఖరూడగు “మేక్ స్పియరూ. (వ్రాసిన యన్ని 

వూ అకోనుంలు, (వాయవలె నని సంకల్పించి యొకటిరెం డీంచు మించులో. 

' అజమ్సంకల్వము*వూరించుళొనిర, వానిలో. నయిదాటు ' నాటకములకు 

నఖుంతద్రకలిన్ర కవ జ్వధజా ల శోఖాకృష్ణ పరి నోటకముటలో నాయక 
(| bh AP అట. fi 

| రీ న! శ శో వ కు! సీ 

జ 
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మెబుంగుగుండలముల మిసమిసల్ గండభాొ 

గములవై నట్టిబ్దు గంతులిడంగ 

రంగారుక టినుండి బంగారుపుట్లంబు 

చిజుబొజ్జనుండి కొం చెముగజాలి( 

బవనపూరణమున జవుజవ్వుమని లేత 

బుగ్గలు బూరెలె పూగటిల్ల 

నిగనిగల్ గల గుజ్జుసిగ నున్న శిఖివింఛ 
'మొయ్యాారమునం దలయూూాంప్పు చుండ 

నుత్త మో త్త మజన్న_వైం యొప్పుమురభి 
wrod ద 

నధరమున మోవీ జలుజల్లుమున(౫ జగతి 

గానమును 'జేయుకల్యాణకాంతు లొలుకు 

సీదువదనంబు జూపింపు నీరజాకు ! 

ఈపద్యమునం గవికి వేణుగానలోలుని విశ్వరూప మగపట్టినది. ఈ నాటక 
కరకు గోపాలచాలుని మురళీరవముపైై నభివూనము, ఒక్క.చో రాథ 
కృష్ణు నిట్లు (ప్రార్థించినది. 

నరససంగీత మాధురీ సాధురీతి 
నింక నోకసారి మురళి వాయింవుమయ్య 

తను ఖామృత పూరంబు (దావుదాన 

ఘన భునాంబువృ) బాతకళాంతవో లె, 

సుమధురము సుపనన్నము నగుభావలో నాటశపద్నములు (వాయు 

నేర్పు పానుగంటి లక్షీ శ్రనరసింవారాయని శే చెల్లీ నది. తరువాత చిల 

కమర్తి లక్షీ స్రనరసింహరాయని కే తగినది. అన్యుల కాశైలి యసవాజము, 
ఏరి నాటకములలోని సంభోవణములు సన్ని వశములు చాల సరసము ౫ 
నుండును, ఒఖొ..క్క-వినయము (జీకముతో రచింతురు. అట్టి నందర్భ 
ములయందు కొంత విరనముగనుండుటయు. దటసించును. పానుగంటి 

,కవి సీసములు విశేవించి గీతములువాయుచుండును. ఆగీతములు వచ 
నమువలె నడచుట ఏరి కభిమతము, (వతిపద్యమున నుపమాన ముండి 

సి? 
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సీగును. ఆయుపనులలోను సీబాధిక భేదములు పాటింపని యుపనులు, 

అందులశే ఏరి సద్యములు పండిత పామరరంజకములు, ఒకొ..క-చో ఏ 

వహాన్యరనము వజ్లోడి పరిహోసాస్పద మగుచుండుటయు. గలదు, రాను 

రాను సాక్షీ బ్యానములలో సీసణము మనకుం గనుపీంచును, కల్యాణ 

'రాఘవము, పట్టభంగరాఘవము, వనవాసరాఘవము, ఏజయరాఘ 

వము, రాథాకృష్ణు సారంగధర, సరోజిని, నర్ముణాపురుకుత్సీయము, 

విప్రనారాయణ ఇత్యాదులు పౌరాణికములు, (పచండభాణక్యము; 

చూడామణి ఇత్యాదులు చాగ్నిత్రక్రములు, కోకిల, సరస్వతి వృద్ధనినా 

హము, మాలతీమాల్క, రాలిన స్తంభము ఇత్యాదులు కల్పితములు, 

వీరి “కంఠాభరణము” నాటక వాగ్గేనతకుం గంశాభరణబు. వీరికీ 

బౌద్ధ వాజ్బ్భయమున( గలయభిరు చికి * బుద్దబోధనుధ ’ నాటకమే సొన్షీ, 

పానుగంటికవి చాటూ క్రి చతురు(డు, 1922 లో ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిమబేకాదళ వార్చి కోత్సవసభకు వీరి నగ్రాసనాధిపతులుగా నెన్ను 
కొనిరి, షా! వా రుపన్యాసారంభమున నిటులు"దిస్సిరీ* 

న జీనుపండితుండనుగానని యి యూారినా రెజటుంగయదురు, 

పైగ్రామములనా "రెజుంగదురు.. సాహిత్యహీనతలో జగమెటణీ(గిన 

. వాండను గాని సాధారణుడను గాను, ఇట్టినన్ను. బరివత్తువా కీల, 

''యెన్ను కొనవలయునో నాకుంబెలియదు. తెలిసిన విషయ "శుముయా. 

యంతకంకు చెలియను. "నెనుక జరిగిన పదిపరివత్సభలకుం' బండితుల 
నెన్ను కొంటిమి గదా, యీాసోరి యపండితం నెన్ను ఖొందము, ఇంతలో? 
జెడిపోవున చేమున్నదని యూహించి మార్చుకొణకై నన్నెన్నుకొని, 

'యుందుశేమో, ఎటులై న చేసి? అవిలంభ్యుమైన  మహాజనులయాక్ట్మ 
.తులనీదళము వలె శిరమున ధరించి యిట నిలువంబడితిని......” ౨. 

"ఈ సంభాషణ మెంతయభిప్రాయ గర్భితము ! లక్షీ నరసింహారావు 
(గారు ,“న్వీయచరిత్ర” వనవాస రాఘవ రచనను వజకు (బ్రాసికొని రని 
శం సీనది కది సం వారుగతించుట “తెలుంగు వారి ధర | 
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నాగపూండే కుప్పు స్వామయ్య 

1865 - 1951 
సామళశాఖీయ దావిడ (బొవన్మాణులు, చిత్తూరుమండలములోని “చికు 

తని””దరినున్న 'నాగఫూంయడి వీరి నివాసము, తండ్రి యజ్ఞ నారాయణ 

శాస్రం జననము : 18685. నిర్యాణము : 1941. 

కృతులు: ౧, భారతసారము ౨. భోజరాజీయము 3, కాళహ న్రీ శర 

శతకము రో, స్తవగత్నావళి (సంస్కృతము ౫. పారిజాతాపహరణ 

పరినుళోల్లాసము ఇ. భోగవర,నిర్యచనోత్శరరానూయణాది _పా-చీన 

(గ్రంథముల శీఢికోలం, 

కుప్పుస్వామయ్య గారు విమర్శ కాగ్రోసరులు, మదరానులోని ఆనంద 

ము(చాతరశాలాధికారుల వీరిచే గొవ్చ సారస్వత సేన చేయించిరి, 

వారు (ప్రకటించిన ఛా? వతు, కంకంటి పాప రాజకృతో త్తర 

రామాయణము నిర్భచనో త్తరరామాయణము మున్నగు (పాక్ష్మన 

గ్రంథములను బాఠళభీదములతో సరిచూచి ససిచేసి చక్కని 
వీఠికలు (వాసిన మహాశయులు వీశే. ఆంగ్లవద్ధతుల ననుసరించి 

యాం(ధ (గ్రంథముల కుపోగ్దాతములు రచించినవారిలో కుప్పు 

స్వామయ్యగారిది య(గతొంబూలము. వీరి కావ్య - పురాణభూమికలు 

తరువాతవారి కొరవడి దిర్చె ననుటలో నత్యు క్రిలేదు. వరి పొండిత్య- 

విమర్శక'తా శ క్రులను వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి, థొక్కొ_ండ వేంకట 

రత్న (పభృతు లుగ్గడించిరి. (శ్రీ,వీఠ కాపు రాధీశ్వరులు ఏరిని గారవించిరి. 

కువ్సుస్వ్యామయ్య 'చెన్నపురికై ౨) స్తవకళాశాలలోం జదివి పట్ట భద్రు 
లైరి సంస్క తొంధ్ర సాహిత్యము ఇవాలవటుకు స్వయం నంపాదిత్ ము, 

నాయడు తిరుపతి నంస్కృృతక భళాళాలాధ్యాపకులు పట్టిపల్లి నరకంకీరన 



లీ ఆంధ్ర రశయితీలు 

శాస్త్రిగారు కాళవాస్తి నంస్థానపండితులు శత్రభుంటము వేంకటరంగ 

వా(స్ర్రీగారును పిరికి మిత్రులు. ఈక మ యిందులకు దృష్టాంతము. 

“క్సిర్పల్ర కిరవై, చదువులకు గుదురై, యీావికిం దానలనమై, దిట్ట 

రసమ న మనపై, సీటునగుం జోను ఓరుపునకు మేరయమొ, (వేము 

డికి గీమై, వాయలకః దానకమై, పొంకంబులకుం డెంకియె, చల్ల 

దనంబుల కి ల, మజియు గొనముుల కీవె యి గాలుచుం గతం య్ ఆం మై అష్ట ౮ 
బేనియు నాయెడం దద్దయు( బోరామి గారాములు నెజుపుచు వజులు 

నాయనుంయ నెయ్యునకు-శతఘుంటము వేంళటరంగయ్య గారికి = ” 

నాగపూండీ కుప్పు స్వామయ్య బి, వ. 

పైనుదావారింపయుడిన యిరువురుశాస్తు)లవలనను సీయన తన 

సాహిత్యమునకు మెజుంగులు పెట్టుకొ నెను, అసలు కుప్పుసాగముయ్య గారు 

1918 చాయ న్యాయ వాదు ల్రై చేరు సంపాదింఛిరి, కాని, వారి కావ్భృ తి 

సై మనసులేదు, నిరంతరము భాషా న్యాసంగ మే విహారరంగము. తిరుపతి 

సంస్కృతీక శాశాలకు నాడు ఏరు విచారణక రృలుగ నుండిరి, 

ఈవిమర్శకుని జీఏిత్ర నూనందతుందిల మైనది, శిస్ట్రానుజ్ఞూన వరులు, 

శాంతవాదయులు. తేలు గన్న చో నెన్న రాని యభినూనము, వీరి -. 

కుటుంబములోని వారందజు భారత భాగవతాదుల సారాయుణనుతో? 
గాలవ్యయము సేయుచుండునా రట. కుప్పు స్యామయ్యగారి భారత 

సారము, , -భోజరాజీయము నను వచన గంథములు మధురళ య్యా బంధ 

( ముల, ోకన్రులకుగద్యము గీటురాయి” యని దండి పండితుని యాభాణ '* 

కము చానికిం దగినట్లుగా నీయన వచనధోరణి మంచియొకుపు 'బెడం 
. గులలో నుండెడిది. చిన్నయసూ సూరివలె నీయనయుం జక్కొ-ని వచనరచయితే 

ra) నోడు వోోంసించిరి. వ్యావవారిక్ట 3 స. _మియన యామోదింస 
| en (Fan 
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లేదు. ఉ త్రరములుకూడ నీయన సలక్షణభావలో రచించెను, సంస్కృ 
త్రమున వీరి పొండితికి. దారకాణగా * స్పవరత్నా వళి ’ నారయవచ్చును, 

(శ్రీ, శృంగేరీ జగద్గురువులు - (శ్రీ కుంభ ఘోణము జగద్దురువులును వీరి 

గీర్యాణవాణీప్రొఢిమమునకు మెచ్చి గారవించిరి. (శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి 
జా స్ర్రీగాగి భారళమునకు వీరు[వాసిన విపులభూమిక పరికింపందగినది. 

ఆనందము దాలయ, వావిళ్ళము(దాలయ (పకటితములయిన సిక్కు. 

కృతులు కుప్పు సామ య్య గారి వీఠకలతో నందగించుచున్న వి. 

చెన్నపురి విశ్వవిద్యాలయ మునం (చాచ్యవిద్వద్చిగుదపరీత్త లుండ 
వలయునని పోరి పట్టించిన వారిలో మొదటి వాం డీ విమర్శకా(ేసరులో, 
వరిశిమ్యు లెందజోవందలు నేండును చిత్తూరునుండలమున నుండిరని వాడుక, 

అత్బన్లా ఘ నెజుంగని ౧ాయన శిష్యులు వచ్చి “మేము తవు 

శిష్యుల” మని 'జిప్పుకొనునప్పుడు “గురో స్తువవానం వ్యాఖ్యానం శిప్యూస్తు 

ఛిన్న సంశయా, ”” అని యనువారని ఏందుము. కాళహస్తి సంస్థాన 
(పభువులగు @ దామెర అక్కప్పునాయనింగారికి ఫిరు కొొంతకాల 

మాంగ్లభావ గజపిరి. ఈ నాగపూండివంశ మందారుని “పారిజాతాపహా 

రణ పరిమళ వ్యాఖ్య” అంధ సారస్గత మున క పూర్వభూప., వ్యాఖ్యా 

నావతరణమున నీయన యనేక శ్రేయాంక ములు వెలిబుచ్చిరి. ఇది ఏరి 

సొండీతికీ స్ఫోరక ము, అయినను, ఈ వినయవాొదము ఏనందగినది. 

తెలిసిన దానిని (వాసితిం 

జెలిసిన వని తలంచి (వాసితిం బెలియక నా 

తెలియమిం బోలసిన నలునుల. 

జెలిపెద రని తలయతు లెస్స తెలిసిన వారిన్, 



॥ ననే కల్సి 

1866 

వెలనాంటి వైదిక (బొన్నాణులు, . కొళిక సనో త్రులు, ఆపస్తంబ 

నూతులు. తల్లి: వేంకట సుబ్బ సోమిదన్ను. తండి: జేంకట సోను 

యాజి. జన్మ స్థానము! ఎర్నగాడెమునొద్ద నున్న 'జీవరపల్లి. నివా" 

. సము! రాజనుహీం(ద్రవరను, విరచికగ్రంథనుల సంఖ్య యించు 

మించుగా 200. అందలి ముదిత గ ంథములు కొన్ని[-౧ బొబ్బిలియుద్ధ 

నాటకము, ౨ వేణీసంహారము. 3 కలభాసిణి, ఈ రాజభక్కి. ౫ భోజ 

రాజ విజయను. ౬. శ్రీనాథ కవిరాజీయము (నాటకములు) 8. గొతమో 

. మహత్త్వేము ౮. సత్య నారాయణో పొఖ్యానము ౯ గజానన విజయను 

౧౦. శ్రీ కృష్ణకవిరాజీకుము ౧౧. సౌవితీ చరిత్రము [(పద్య(ప్రబంధ 
ములు] ౧-౨. బ్రహ్మానందము | అచ్చ తెనుంగు కావ్యము] ౧౩. సంస్కృత 

కవి జీవితములు, ౧౮. కాళిదాస విలాసము, ౧౫, తినాలి ళశామకృష్ల 

చర్మిక్రము [వచనములు] ౧౬. శ్రీకృష్ణ నుహాభారతము | ఆ స్టూదశపర్వ 
ములు] ౧౩. శ్రీళ్ళష్ణరామాయణము. ౧౮. శ్రీకృష్ణ నుహాభొగబవతము 

(నేటి కమ్యద్రికము] ౧౯. గకోళపురాణను - ఇత్యాదులు. ఈ కవిని 

గూర్చి విపుల విషయను 'తెలియుటకు ఆనంతపంతంల రానులింగ స్వామి 
విరచిత మైన “శ్ర్రీశృష్ణ కవిజీవితము' , పరికింప వలయును. 

అయిదాజేండుల రతాడునం (బతీదినం బా ఛారతాన్నూ యమున్ 

నియమం బొప్ప( బురాణము న్వినిచి నిర్లి ద్ర (పబోధా ప్రి మా 

"యయగొ రత సెప్పి తీత్కథలు లో నంటింప నెంలేనియుం 

తన నాలి సాకు భారతీముసై ని త్యానుబంధంబుగన్. 

- చేనాంధ్రంబునం గించి. 

గ స్టైయుగ నో నూక కాన్న నవ్య తి నొందం 
| గ్ 
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గా నిెనగించితి లోకము 

వానిం జనిచరాచి పెటు బటుక్ ౫ నేలా! 

అని పదునెనిమిది సర్భములణో నిండిన మహాోభారతీము నొక్కొ 

చేతిమిందుగా ననువదించి వెలువరించిన (శ్రీపాద కృష్ణమూార్మి శాస్త్రీ 

ఇారివంటిీ భాగ్యవంతులు "తెనుల నారిలోం గంటికిం గనంబడువా 

రరుదు. ఆశ్చర్వ మువై నాశ్చర్యము మహాభారత మేకాక (శ్రీవ (దామా 

యణమనము, భాగవతము కూడ ఇాస్త్రులుగారి చేతిమూంద నాంధ్రికరింపం 

బడుట. భారత భాగవత రాను *'యణములు మూడును ముచ్చటగా. 

కిగించి యచ్చువేయింది సహ్యసమాస జీవితోశ్సవము. జరిపించు 

థొనియు నడుము నంచని పండితులు గృన్దమూూలరి శాస్త్రిగారు. మహో 

మహో పాభ్యాయులు, గా (పపుార్హులు, కవి సార్వభౌములు నగ 

(శ్రీపాద వారి శ తాధిక్యగంథ రచనను కొందజణ కామోదము కలి 

గింప కున్నను భారత రామూయణా ద్యాం(ధ్రీక రణము మ్యా(త మాళ్చ 

ర్యానందము లు కలిగించిన దని ఇప్పవచ్చును. ఏరి "తెనుంగు సేత యథా 

మాతృశముగా సాగినది. తొల్లిటి కవిత్రయము పరివర్తనము సేయక 

విడిచిన భగనద్దీతొది ఘట్టములు మైతీము శాస్తులుగారు తూచాలు 

తస్పక శెనిణించిరి. భార తాం(థీక రణములో నన్నయ తిక్కనలను మించి ' 

యాచితిని "బాటించితినని ఇాస్టులుగారి వి శ్వానము, క వితయభారతము 

నందలి యాచితీ సుందరత వేశాక యాం(ధ్రగ్రంథముననే లేదని విమర్శ 

కుల [వాంతలు సీమగ్శనములు ఇాశ్యతముగా నుండవు. కృష్ణమూర్తి 

శాస్త్రులుగారు మహాభారత పీఠికలో నొకమాట చెప్పినారు. 

నన్నయ తిక్కనాది కవినాభులకన్నను మిన్నగా: బెలుం 

గు న్మ్నుడువంగలాండ నధికుండను నేనని కాదు (గంథవుం 
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దు న్నెరసుల్ గొజుంతలును వోంచునటంచని కాదు వెండియుం 

బన్నుట భార తేస్టతను బట్టిన చాపల మంచు నెంచుండీ. 

శ్రీకృష్ణమహాభారత ము పేరు కవ్మితయ భారతము నెనుక సుస్థిరముగా 

నుండుననుటకు సంచేహములేదు. భారతము (నాయుట క శత 

బనికాదు. భల్లూకవుంబట్టు పట్టవలయును, వ'దేనొక మహోన్నత 

కార్యము తలపెట్టునపు డనేకాభూకములు తేగులుచుండును. అనేశాశయ 

ములు వెన్నాడుచుండును. 

“ ఆదరణీయసారవివి ధ+ ర గతిన్ఫురణముగా నాచితీపోపుణము చేసి 

కొనుచు. గవినాథులగు సన్న యాదులు మున్నే మహాభారత మను 

వదించి . యాంధ్ర కవితాలోకమున ననశ్య్వరయశన్సు నార్జించుకొని 

యుండిరి. వాగనువాసనుండగు నన్న యభట్టారకు నంతవాండుకూడ భార 

తాంభోనిధిని తుదముట్ట నీందలేంయయ్యు, ఒక వేళు మనమి (గ్రంథము 

పూర్వసుకృత బలమునం బూర్తిచేసినను గవిత్రయభారతమువలె రసికా 

మోదము కలిగించునో, లేదో 1?” 

ఇత్యాది (పశ్నములే తద్గంంథరచనారంభమునC బొడమి కవిమనస్సును 

గలంచివై చుట నహజము. ఇదియనచేల ? వీ మహోద్యమమందై న నిట్టి 

(ప్రశ్న ములేవుట్టి వ్య[గ్రో త్పాహామును గొంత భగ్న మునర్పు చుండుట 

తీజచు,. ఇట్టిస్టితిలో సీసంశయములు 'వేనికిని చాపీయక భర్య వరము 

లతో Pee మహాభారత మంతయు. బదునై 'ేండ్రలో. సమ్మగ 
గా ననువదించి నర తలల న! క్యవ్షనుూార్తి శాస్త్రిగారు వ[జ 

సంకల్పుల్తు. అరణ్యపర్వ రచనా కాలములో పిక సిరాజున "కన్ని యో 

యిడుమలు గలిగినవి. దోణవర్వము (నాయుచున్న వు డిక్క_.వికి సర 

గేయమగు నళ విపాదఘట్టము. 
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అతికష్టంబుగ నిట్లు కాలమును (దోయంజాలి యున్న ప్పుడున్ 
గృతినిర్నాణము మానశెట్లా యిరుమూూయజే పర్వముల్ పూర్తిచే 
సితి (దోణంబు దొడంగ్ యార్షుని వధంబున్ (వాయుచున్న్ల నా 
సుతునింజెంద “హాతో=_సిమేనుతి యటంచున్ ఫల్లునుండేడి చెన్. 
అది తెలిలోంచు నామమునం దొకసందియ నూనహిళల్లెన ' 
య్యదనున నాసుతా ! యనక పోసుకతయంచు. బెలుంగు నేయం గా 
మొదలిడినాండ్య నానుతుండు పొంత వసింవం రాలు నిస్పుడి 

ప్పదనున నుండకంచు నెడంబాపుడు నైన దిగు ల్శదిం బడెన్, 

ఈనంశయముతో (గ్రంథము రచించుచుండ టై నవశమున నీభారత 
కవి కుమారరత్న ము “సుదర్శనసుధి" యనునతండు స్వర్ణతుండ య్యెను, 

భిర్యశాలి యగు కవిరాజు గర్భ శ్లోకము డిగదావి భారతము 
సాంతము రచించెను, 

శ్రీకృష్ణ మహాభారతమునకు రాజరాజ నరేంద్రుడు ముక్తా వల 

సంస్థాన (ప్రభను (శ్రీరాజూ వాసిరెడ్డి చం(ద్రమాళీశ్యర (ప్రసాదరావు, 
పాలకొల్లు వాస్తవ్యులు, వణిగ్యరులు నగు శ్రీ రేపాక సత్యనారాయణ 

మూర్తి (శ్రీ) చుండూరి నారాయణ రావుగారలు ఛీమ్మ (దోణపర్వములు, 
కర్ణశల్య సౌవ్నీక యీ (ములు మాత్రము కృతినొంది స్వన్హాభి పే.కముచేం 
గవిరాజును గౌరవించిరి. సంస్కృత మహాభారతము నన్న యభట్టార 
కాద్యాంధ్ర మహోకవిత్ర యాం ధీకృతమైన పిమ్చుట మరల దానిని పద్య 
రూసముగ ననువదింప సావాసించి పరిపూూర్థ ముగా! గృ తార్థులై నవారు 

ఏ రొక్క కే. ఆంధ్ర న్యానులని కొండాడః బడిన ఆఫోండి వ్యాసనుకారి 
శాస్త్రిగారు “ ఆంధనుహాభారత నవనీత’ నును వేరితో. బదుమూండు 
పర్వము లనునదించిరి, అం జాదిపర్యము మూత్ర మిటీవల నచ్చునకు వచ్చి 
నది శ్రీ తాడూరి లక్షీ ఇనరసింవాక వి భార తాం ధీకరణమునకు దొరకొని 
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విరాటోద్యోగములు మాత్రము రచించిరి, అది నేంటి కచ్చుకాలేదు, 

మతుకుమల్లి నృసింహకవి పితామసు(డు మాధవకవి * అభినవ'భారక ” 

మేర భారత మాంధ్రీకరించి ననియు, నం డాదిపంచకము మిగిలి 

ge తాడిపర్మి (గానుములోం దగులంబడిన దనియు బిలియు 

చున్నది. కవితయభారతముతరునాత శ్రీకృష్ణ భారత మే సంపూర్ణము గా 

రచింవంబడి సమ్మగముగా ము([ద్రణమునకు వచ్చినది, నన్నయ భట్టార 

కుడు గంటముపట్టి భారతరచనకుం గడలొన రాజము హేం[దవరమున నే 

కవిరాజు కలముపట్టి మహాభారతము పూర్తి ర్రిచేయుట మెచ్చుకొనం దగి 

నది. శాస్త్రిగారి వసష్టీపూర్తి ర్రితో పొటు భారతరచనా పూర్తియు నగుట 

మజియు మెచ్చుకోందగినది. (పొచీనభారత ముతో (శ్రీకృన్ణ భారతము 

కూడ రసికరంజన మొనరిం చుంగాక | కృష్ణ భారత! విత యిటులు జాలు 

వాజణుచుండును, 

ధృత రామ్హుండు ps దుఃఖంచు ఘట్టములోనివి ; 

(1 చ. కురు వృమభుండు భీష్మం జెటుకూ'లెనా చేలకు నాళిఖండిచే 
శరములచే వాతుండయి విసంజ్ఞత నెల్లు వహించెనో నుతుల్ 

దొరనటు కోలుపోయి యొటు శొట్రిలుచుండిరొ సీనుడు ల్వినం 

౫రము నుదీయమానసము గంపమునొందెడు నారి. సందెడున్, 

. ఎవ్య్వరతేండు పాండవుల శేజె కెఆంజూపుచు. దదృలంబులం౦ 

_('టెవ్వగనేయ నేంగతతేి కిరతతో మునువోవం జూలిరో 

wry Seem. 
"ig క యెవ్వకు వెంబడింజనిరొ (యెవ్వరు నొనికీం దోశంసూపిరో 

జ he యెవ్వరు వానిఖగ్రవ్వుకొని ఇొప్పూడునుండిరొ పెనా సంజయా 1. 

"జ రక ప్తవెలుటేం చ్రీశటుల వేయికరంబుల నూడ్చిపుచ్చున 
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ద కోతే! మ ఛోశ్రష్టం' తూల్ళకమెల్లు నడంచినై చుచో. 



శ్రీపాడ కృన్ణమూర్తి శాస్త్రీ వీ" 

నేడు సమర్థు.డ్రై యెదుర నేయ నుండెనొ పాండ వేయు లే 
పో(డిమిం దాత కట్టిపని పుటల యజేసిరొ ముట్టంజెప్ప'వే ! లు ట్ అ 

మ పదినాళుల్ పడవాలుగా నిలిచి చాపంబూని కోపంబునం 

బదులున్నూ జులు వేలుకోల లొాకటంబాణం (బయోగించుచుం 

గదనంబుం బొనరించి శత్రునబుతింగారించి కారించి యా 

నదిసూనుండు (వశాంతుండయ్యె నకటా నా భాగ ్ రదోవంబునన్ ట్ర 

క. కాలాగ్నివోలెం బగజం 

దూలించుచు. గాల్చిపుచ్చి దుర మొనరించెన్ 

గాలికినీతీగ్న (మాన్వ లె. 

గూలెనంకు నేల కతండు కంఠితీబలుండై . 

ఏరి కవితలో. చెలుయ ఫదముల సాలు పాచ్చు. ప కోంత 

గంభీరిము లేకపోయినను, పద్యరచళ ములో మంచి ధారాళత గల తీరు 
కృన్ణమూ గర్హి శాస్త్రి గారికి నినర్లజమైనది. కూర్చున్న వాండు కూర్చు 
న్నటు లుండీ లక్షలు పద్యములు రచించిన యో కని రాజు పట్టుదల 

తెలుంగు కవుల కొకయురవడి. 

మొదటినుండియు శా న్ర్రీ గారికి శ్రీ నాథునిసై. నభిమానము మెండు. 
కవితారీతిలో (శ్రీనాథునకు వీరికి సెంతోయంతరము. కొంతనణకు _శ్రీనా 
థుని జీనితముతో ఏీరిజీవితమున కున్న పోలిక నీపద్యము వెల్లడించుచున్న ది. 

గౌత్రవిరా మాహోత్శ స్టర్ ర్క కంఠ ముంజుట్టు 

కని యుండేజేగచా బుణము pm 

గ్ర నిమిత్త) మేనెల్లం జివికించెనేగదా 

యప్స్పుల నారి వాక్యాయుధములు 

శశి మాన్య క్షే త్ర నమితి కొదువంబెట్టం 

బజెగచా వృవల సంభ వునియొద్ల 
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$90 ఆంధ్ర రచయితీలు 

అస్టశ తావధా నాఢ్యున కిప్పుడు 

చేరియున్న దిగదా పీరసంబు 

శటలంకల పాట లీపాటుదెచ్చె 

మాల పురువులపాలయ్యె మతిపొగాకు 

అప్పు ముప్పదివేల రూస్యంబులింక 

నెట్లుదీ"ర్చెడు (శ్రీపాద కృష్ణ నూ ర్తి. 

ద్వితీయ, శ్రీనా భుండని ఇాస్త్రులుగారిని ఫొందరు (పశంసింతంరు, కని 

రాజ కవిసార్గభామాది బిరుదములు శాల్చుట్క క నకాఖి'శే ఓీకముం బడ 

యుట యివి యిందులకుం. దార్కాణలు, అతనివలె సీంతడు లంకన్యవసా 

యము చేసి యుప్పులపా"లాయెను, పయిపద్య మానందర్భములోనిది. 

జీవితములో నిన్ని సన్మానములువేయించుళొన్న కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ 

గారు రెండవ (శ్రీనాథుండే యనుటలో సంశయము లేదు. 

1988 లో 'రాజమహేంద్రవరమున గాఠమిోా (గంథధాలయమునందు 

పిరికి జరిగేన గండ పెందేరపులాన్కయు, నొటి సభామహకోత్సనము 

"తెలుంగుచరిశ్రములో నదృష్ట్రమైన (ప్రకరణములు. ఆసభకు యాజనూ 

సా వహించిన శతావధాని “జళ్ళపీళ్ళ వేంకటశాస్త్రీగారు కృష్ణమూర్తి రి. 

ఇాస్త్రి ౩ డాకాలున ' గండసపెండేరము నిండు పరివత్తులోం దోోడిగి తమ 

సవృదయతేను వెల్లడించుకొనిరి, వేంకట శా స్ర్ట్రేగారినంటి శిష్యు6 

డుండుట (శ్రీపాద కవికి దర్ప కారణము, ఈ గురుశిష్యుల నాగ్యాదములు 
3 స్యా . “శొరలత కాలమునకు దేశము  మణచిపోవును, ఇశ మజచిపోజూలనిది 

పకి. నె శై.హ్యోపాధ్యాయిక, గండ పంజెరము తొడిగించుళోన్న నాంటి 

ళో Shi కవిరాజు చెప్పిన ఆరో పద ను నుహాో జార మైనది. 

"A సాకీగచ్నిన గలిజోప్తందెరమిలన్ నాస్వత్య' చేనాంటికిం 
ం | mt Sow గన్సట్టునందాశ నా 
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ye 

i | న్యా నే, Ff HT 5 
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(శ్రీపాద కృష్ణ మూర్తిశా స్రీ 991 

డాకాల న్విలసిల్లు నెస్టచెడకుండన్, దీని నాం(ధ్రావనీ 

(పౌకౌమ్యంబగు “యూనివర్సిటి” వహింపంజెల్లు స్వత్వంబుగన్ 3 

(ప్రాచీనశాలమునం జెద్దనాది కవిపితొమనాులు పడసిన యిట్టి మహో 

మహిత సన్మానము లిపు డీకోవీరాజు పొందుట యాసందవిషయము, 

మజియు నీయన స్వ దేశసంస్థానములలోం గొన్నింట శతాషస్టావధాన 

ములు (పదర్శించి సన్నానితులై రి. బంగాళా రాజధానిలో “మయకార 

భంజి (చవారోబంజి) పట్టణమునకుం బోయి యా సంస్థానాధీళుని (మోల 

సంస్కృతమున శతానధానము వేసి బహూకారపు? నందినటులు వారి 

చరిత్ర చెప్పుచున్న ది. శ్రాస్తులుగా ఛాయా సందర్భ ములలో. జెప్పిన 

సమస్యా పూరణముల్సు చాటువులు స్థ్టరింపంద గియున్న వి, 

అవ్వ తాతా, డంకానగార్కా రారా పోరా మేనా నవారీ అను 

మాటలు వచ్చునటులుగ్యా ఊర్వశి యర్జునుంగోరి యతండు తనకు 

వళుండు గామింజేసి సడిన విరవామునుగూర్చి (నాయునునంగా శాస్తులుగా 

రిటులు (వాసీరి. 

శా, ఆ పాకారి కుమారుండట్లు వీభవం బవ్వారిగారాలో రా 

రాపోరా యను సందడిం బడు సుధర్శంజూచి నే నవ్వ'తా 

తా పా పొల్మాల వరింప ేగెనను నాం డంకానగారా కనో 

"మోపాలం బడితింజెలున్ మునుపకే మేనా నవారించితిన్, 

“ పజ్తాణ నులంకరించి వనితకుచములన్ == కుళీరకువాలే కరీ 
వ్. య 

పరిలునాతి పంచాననమ” ఈనంస్కృృ తాం సమస్యలకు కష్టమూ ర్తి 

శాస్త్రిగారి వూరణమిా లుజాహరణీయములు, 
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299 ఆంధ్ర రచయితీలు 

వే షడ్డకులు పోరుచో భూ 

రాడ్డ చున నుడువనేంగు రభసమ్మున నా 

నడాకంటదెగుడు మెడంగాను 

వడ్ధాణ మలంకరించె వనితకుచములన్ , 

న్లో అహో మధుపనంచ యః కవికులాధినాథం సదా 

పద(పచర ఉత్సతన్ హరిగ తావధానస్థితమ్, 

కరోతి యది చేత్తిరస్కృతి మిహాభఘుయుశ్తే కతా 

కుభీరకుహూే కరీ పరిలునాతి పంచాన నమ్ 

చాలా త్రివురనుందరీ జేవశోపాసకుం డగుటచే నీఠవివరుం డన్నమాట 

విధిగా జరిగెడిదని కొన్నా ళ్ళ(క్రింద టి వాడుక, అదియటులుండ, శ్రీ శాస్తులు 

గారు పత్రికానంపాదక తశేం గాంతకీ ర్హి సంపాదించుకొనిరి. "కళావతి 

యను ముద్రణాలయమును ముదరానులో నెలకొలిపీ వీమ్మట దానిని 

రాజమహేం[దవరమునకు మార్చి యవిచ్చిన్నముగా దానిని పదియేండ్లు 

నడపిరి. “గౌతమి యను తెరుగునూనపత్రిక 1908 లో నారంభించిరి. 

అది యొక యేడు నడచి యాంగిపోయినది, వీరి వజ్రాయుధము, మానన 
నేన్స వంచేవరాతరం అను పత్రికలు నాడు నుంచి (ప్రుణారములోనికి ' 
వచ్చినవి... 

ఈతీరునం బర్రి కోసంపాడకులై , hla Sass భారతీ 

b . క sey పూర్ణ వురుషాయువజీవులై విరాజిల్లుచున్న కృష్ణమూర్తి 
నాళ్తులై Cha జపధ్రవ్యానులై, కన 

సై లో న్ 

శ్రర న సమగ్రకీవత ము ్రాసినవో మజిరమక ముజోభారతీము, 
ఈ మ. Eu nat fi ws a iy I a En సఖ. ॥ 
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కూచి నర పింహము' 

1866-1940 

తల్లి! పుల్లమాంబ. తండ్రి: జింక నార్యుండు. జన సానము కుంచెన 

పల్లి (కృహౌజిల్లా). నివానము: పీళాపురము, జననము 17-10- 1 866సం. 

నిధనము 7-10-1940 సం, (గంధములు: రూపలత, తనవాని, గా రాంగ 

చర్మిత (2 భా) తెలుంగు న్లాసుతమా హి, అగ్నేయాశుగములు, (గాంథిక 

భాష (_గాన్యుభాష. రామక్ళన్ణ్న పరమవాంస చరిత, ఆత్మని వేదనము, 

నానావిసయక నిరచనములు, విపే కానంద స్వామి పారాణికోపన్యాస 

చతుష్క-.ము, (భమ్మపనూద (ప్రహసనము, ఆదర్శ సుఖజీవనము - 

ఇత్యాదులు, 

రా(తి పదిగంటల వేళ సాలువం ౫వ్పికొని భేతికజ్ఞ పుచ్చుకొని మెల్ల 
మల్లం విద్యారులు చదువుశొనుగదులకడకు వచ్చి యెవరు _ చదువు 

చుండిరో, ఎవరు చదువుటలేదో బారెండుదూరమున నుండి సరిశీలించి, 

మరునాడు పాఠశాలకు వచ్చినపుడు విద్యార్థుల నొకొ్కొ-క్కరిని పిలచి 

“నాయనా! రాత్రి నీ వెన్ని పొగచుట్టలు తగుల బెట్టితివి” అని చను 
త్కార గర్భముగ నడుగుచు, ముగమువాచునట్టు చీవాట్లు పెట్టు 

చుండువారంట కూచి నరసింహాము పంతులుగారు. ఉ పాధ్యాయులలో 

నింత చండ శాసనుం డుండండని వారి శిష్యులవలన వినికి. ఆయన యన 

పత్యు(డు. శివ్యనంతానమే వారి సంతానము. విద్యార్థుల పురోజఖి 

వృద్ధికి, వారి విజ్ఞా నాభివృద్ధకి ఒంతులుగార నేక విధముల బరి(శమిం చెడి 

వారు. నయనుననో భయనుననో విద్యార్థుల నుద్ధరించుటయే. ప్రధా 
నాశయముగం బెట్టుకొనినారు. వీరు పెద్ద తీరగతివారికంకుం జన్న తర 

' గతివారిశే యెక్కువ కద్ధ తీసుకొని పాఠము చెప్పుచుండునారు. పునాది 

దిట్టముగ నుండినంగాని గోడ నిలంబడ దని ఏ రెజు(గుదురు. పిశావు 

రోన్నత పాఠశాలను (బశంసించుచు 1907 లో. జెన్నపుర పరీళ్లూ 
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శాఖాధికారులు యోగ్య తావత్ర మునయగీరన్న సంగతి తెలుంపవా 

రింకను మణజచియుండరు. నున నరసింహము పంతులుగారి (పధానోపా 

ఛ్యాయత్వ్యమే యా పాఠశాల కీ గౌారవముం 'బెచ్చినది, పంతులుగారు 

పనిచేయుచున్న పుడు మెటిక్యు లేవ న్ లో నూటికి నరునదిడెబ్బడివబకు 

నుతీ త్తి ర్థులనంఖ్య జరిగినది. పంతులుగారు విద్యాగ్ధులను బై "బై తరగతిలోనికి 

బంవుట శెంతకార్కశ్యము కనం౬టీ చెడినారో, స! బదిెట్లు శ్రీర్ణు 

లను జేయుటలో గారుణ్యము కనబణటెడివారు. వీరికీ ీమ్యాలయం 

"జెట్టి యాదరమో, ఏీరిపై ఏరి శిమ్యల కట్టి భక్తి గారనములు, ఏరి 

శిష్యులు చేడు మహాపదవులలో నుండి గొరవింపంబడుచున్నా రు, 

1988 లో నొకమారు పంతులుగారికి. గొప్ప జబ్బుబేసినది. అది 

తెలిసికొని కాకినాడనుండి ముగ్గురు శిష్యులు రాతికి రాతి బయలు 

మేతి వచ్చి వీరి భేతిలో నూజురూపాయలు పెట్టి తను రివి స్వీకరింపక 

తప్పదు. మా(ప్రార్థనము విని నిఘుంటుకార్యాలయనులో నింకః బని 

చేయవలదు. నిరంతర భాషూవ్యాసంగమే మో యనారోగ్యమునకు 

హేతువు” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయిరంట. శివ్య(సేమ యిట్టిదని పంతులు 

గారు బూటలవరునలో నీవిషయము 'ఖెన్పీరి. 

౫ ఏలమంచిలి, నూజవీడు, 'నరసాపురము పాఠశాలలలో: (బధానో 
పాధ్యాయులుగా నుండి పీఠళాపురాంగ్గపాఠ శాలకు వచ్చి యచట బెక్కు 

... వత్సరములు పనివేసిరే.. 1920 లో (శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర. నిఘంటు 

i శాశ్యాలయమున బండితంలుగా€ (బ'వేశించిరి. వార్గకదశ'చే నదియు 'నిర్వ 
అ bil 1988 లో మానివైచిరి,. నిభుంటుకోర్యాలయనున పీ. 

రభ గయ నటనకు (సర్వథా తోడ్సడిరి, 1888 ల్లో 
| క. 



కూచి నరసింహాము లర్రిర్ధ 

వి. ఎ. (వథమ(శేణి నుత్తీళ్గులై రి. నరస్లింహము పంతులుగారి వంటి 

ఖ్రీరామభక్తుని మజియొకని మనము చరాడము. ఆయన (గంథము 

లన్నియు రోనూంకితములే చేసాను. పంతులుగారి యభివూనవిష 

యము శేదాంతేము. కళాశాలలో ఏరి గురువులు కందుకూరి విశేశ 

లింగముగారు, మెట్యా-ఫ్దొరగారు, విలియమ్స్పిళ్ల మున్నగు వారు. 

కవితాగురువులు వీరేశలింగ కవిగాశేయ(ట. ఈ సంగతి పంతులుగారు 

తమ “రామకృష్ణ పరమహంస చరిత్రము” న నిటులు చెప్పినారు. 

అందజును నన్ను నరసింహా మండు; కవిత 

యందు నాన కిం బుట్టించినట్టి గురుడు 

కందుకూరి పీకేశలింగ కవివూభి 

స్థితిగతులు నీకు విన్న వించితిని రామ ! 

ప-రేశలింగము పంతులుగా రొకనాండు బడిలో “ ఆటవెలది” లకు 

ణము పధ్వాగులకు చేప్పి నల్ల బల్ల మిరాద నీరండుచరణములును (వాసి 

యెవనైన నిది పూరింపంగలిగి నం జూరింపుం డనిరంట, 

అట నవెలంది మూర లారసి చేయు(డి 

చేయకున్న మికు సిగ్గుపాటు 

దీనిని మన సంతులుగా రిటులు పఫూర్తిచేసిరి, 

, సిగ్గు లెన్నియున్న 6 జెదరిపోవునుగద 

అఆటవెలంది పొంత నార్యులార ! 

'మాచితిరా, పూరణములోని చాతుర్యము: ! ఫువ్వుపుట్టినతోడనే దాని 

వరిమళమునుబట్టి యిది యి జాతిపు నవ్వని కని పెట్టవచ్చును. 

వీశికాపుర సంస్థానాశ్రయణము పంతులుగారికి. గనులలో? జెద్ద 

' "వేరు తెచ్చినది. వీట చాసినగ ంథములు చాల బాఠ్యములుగా నిర్ణ కళ. 

.. బడినవి. 1904 లో (శ్రీ రామకృష్ణ పరముహాంసన చరిత్రము ప పద్యకాన్య 

9 
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ముగ నావివ్క.రించిరి ఈక జమున గవీశమునుగూర్చిన తము యఖీ 

(పాయము నిటులు పెల్లడీంచికొనిరి, 

మ “ఖని SN ఈ సింహ్మత్రయమును వీఠిశాఛ్సుర. సరస్టోన్న 

3 

i ss Nit op ళ్ళ 

yy “we ఖై 

టన స HP® కంలో EN క్ర 

సాగ కట్టర్ గ్లో aby Kamen 
Wr bl fi 

TENE 
Mii Fru + 

మాణిక్యమక టంబు మాళిపై 6 దులకింప 

రాజ్యంబుచే లెడు రాజుక ౦కు 

లలితలావణ్య విలాసినీ వక్షోజ 

పరిరంభ' సౌఖ్యానుభవునిక 0కు 

సతేతంబు నోనంద సా గాబ్టిలోండోంగు 

భర్నవార్శ్యస్థ సంపన్ను కంటు 

ధనవయోారూప నసంతొనాది భాగ్యా? 

దనియ సంతున్లు (కొ ధన్యుకం"టు 

మధురమృదు నాక్యసంపద ముననుగర౭చు 

కవిత యబ్బిన కవియ మెక్కునయటంచు శ 

నెంచెదరుగానం దత్సుఖ- మెంతసుఖ మొ 

స్వానుభవమున( గనుంనగొన6( బూనవలటేి, 

శిశిరకుమూర ఘోషు ఆంగ్లములో రచించిన దానినిబట్టి భా రాంగళక 
త్రము? పద్య కాన్యముగం బంతులుగారు సంళరించిరి, పద్య శాన్యనుడే; 

గాక “వనవాసి “రూపలత్ మున్నగు నాటకములు వచనకృతులున 
బెక్కు.లురచియించిరి. మొత్తము ఏరిక్సతులలో నాంగ్లానుకరణనులస్లు 

షు ఈయన (గాంధీకభొసోూ వియుండు. ' వ. 
ఇన్ని చూచియే కూచి నరసింహమును, పానుగంటి లక్షీ. 

omer చిలకమర్తి లశ్రీ సనరసింనామును గలివీ se 

హః Es ట్ 
a (1 



చీలకమర్తి లక్షీనరసింహము 

1867-1946 
అరామ (_దావిడళాఖీయులం. వాళ్యపసనో తులు, అళ్వ్ళలాయన 

నూతులు. తల్లి: రత్నమ్మ, తం(డీీ: ఇంకయ్య. జన్మ స్థానము : ఖండవల్లి 
నివాసము ? రాజమహేంద్రవరము, జననము: 26-9-1867 సం. 
(ప్రభవ సం॥ భా్యాద్రపద బ|| చతుర్దశి రాత్రి) - నిర్యాణము : 10946జూన్ 
17 వ లేదీ, కవిశకర్త్భృక(గ్రంథధములు మొత్తము సంఖ్య 90. రఘుకుల-చరిత్ర, 
న్వప్ప చాసవదత్ర ము, సొందర్యతిలక; "ూమలత, భారతకథామంజరి, 
సర్వళాస్తాంర్థ సం(గ్రహము, కృష్ణజేణి, సుధాళరచ్చం[ద్రము, అవాల్య్యా 
బాయి, (పనన్న యాదవనాటక ము, పొరిజూతాపహారణము, పార ఏతీనాట 
కము, మణీనుంజరి, సువర్షగుప్తుంయ, నానకుచరిత్ర, నందనచరి(త్ర, కర్పూర 
మంజరి, వినోదములు, వాల్మీకి రామాయణసం(గ్రవహము, గయోపాఖ్యా 
నము, గణపతి, (ప్రభ్భన్న పొండనము, (గీకపురాణక థలు, మువోవురుషుల 
జీవితములు, మధ్యమన్యాయోగము, వేనునకవి, రానమచందవిజయము, 
రాజూ రొమివెరావాన రాయి, రాజూరత్నను, రాజా స్థానక థావళి, 
న్వీ(య-దరి త్రము, ఇత్యాదులు, 

గయోపాఖ్యానము తెలుగులో బహుుజనామోదము బడనీన నాటకో 
రాజము. ఆంధ్రుల కీనాటకము పై నసొధారళాదరము కొల దనుట కది 

నేటికి లతపై బౌతిక వేలపతు లమ్ముడుపడియుండుట యే 'తొర్మా_ణ, 
రంగస్థలముల్పపై రక్షిక ట్టునాటక ములలో నీది మొట్ట వెరందటిది. గో 

పాఖ్యాసము చిలకమర్తి లక్షీ ఇనసింవాకవిగారు తమ యిరువది రెండవ 
యేంట రచించిరి. ఈనాటక మే కవిగారిని మహాకీ ర్రిసంపన్ను లను గావించి 
నది. శ్రీకృష్ణుని నంబేశముగొని య(క్రూరుం 'డర్జునునితో * నీతో. 
ముఖ్యముగా సీబొవ చెప్పుమన్న సం దేశము వినుము” అని యిట్లు 
చెప్పెను, 
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(పొంతచుట్టాల మని నొక్కి. పలుకు మనియె 

నొరులకై_ పగంబూనుట యొప్ప దనియెం 

బడుచుందనపుబింక మ్ములు విడువు మనియెం 

దలకు విాతీనపని వేయందగని దనియెం 

దీనికి బత్యు త్తరముగా యుధిస్టిరుండు. “సీ నభినగర్భుని గన్న 

నారాయణుడు తాను నాంధనుండగుట మనూ భాగ్య మనుము. ,. 

గయునిక్షమియించి పార్ధుని గావు మనుము, ” అని వచించెను, ఆనమయ 
మున నర్జునుడుకూడ బావ కిట్లు (వత్యు త్త ర నుంపిను, 

(4 అకిరాగంబు సుభద్రకై ౧ బొడమ సన్యస్తాన్య కా మస్థితి౯ 

నుతి యొక్కింత యి. (శౌజ్య రాజ్యపదవిన్య స్త పం ఫర యే నే 

యితిగానుండిన వేళలం బిలిచి నయ్యం భాజు నళ సోదరీ 

పతిణాం జేసిననాంటి పేటికృప నాసై జూప టే శ్ర్రవారీ | 

' వాణంబులు మాయధీనము వేసిన విఫన్నుని బగతున కొప్పగించి శరణా 
గత తాణ బిరుదాంకమగు భరతవంశ మునకు గళంకము తేంజూల నని 
మనవిచేయుము, ”” ఈగ ధ్యపద్యముల సొగను పరికించితిరా | 

. సుభద్ర. యిద్దునుని గావునుని (శ్రీకృష్ణునితో. జెప్పినది.. అప్పు డతడు. 

రోపావిష్టుంై ఇెళ్లెలితో “కొను, తప్పు నీమగనిది కాదు. నాజే-. 
i వ ఎమ టి % 1. లో 

సీనాథునకు శేరు మేననముజందినై గుస 

యుదయంబు నొందుట యొక్కతన్వు ప. 
inp న 

న ran 
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గర్వితమతి వారు గావించుజాస్ట్యంబు 
నొప్పగికించుట యొక్కతప్పు 

ఒప్పులే మేము జేయుట యొక్కతప్పు 
తప్పు వేయకయుంటయే గొప్పశప్పు 
అన్ని తప్పులు మాయంబె యున్న వబల! 
తలంచి చూడం చార్జునియందుం దప్పుగల బె ౫” 

అనెను (దాశ్రూపాకముతో,  న్నుపనన్న శెలితో, సుమధురముగా 
నాటకపద్యములు నడవీంచుటగో లశ్షీ (నరసింహ ముగారిది గొప్పళ క్రి. 
AE nen కృష్ణార్థునుల [కోధసంభామణము చదువందగినది, 
సీ నీచముచ్చము నాక రాఛపాడి దోజుంగి బిడియ మించుక లేక బిచ్చ 
మెత్తీ...మాసనఈోేదరులకు సాటి మె సుమ్ము.” అని కృష్ణుం డధిశ్లే 
వించెను, నీ, అల్లుంణార మని యాదరమ్బునC బిల్యంబ. ఎప్పు మామనుబట్టి 
చంసలలమె |? ఇత్యాదిగా నిర్జునుం డాశ్లే వించెను, ధీరోదాత్రులగు 
కృప్ల్యాగునుల సంభాషణ ౫ హద్దుమూజియున్న ను గ యో పాఖ్యానము 
సముచిత వర్ణ నాకరమై మనోవారముగ నున్నది. కనుకనే తెలు౮ఏన 
నీనాటక మింత (పశ స్త్రి కెక్కి_నది, 

లక్షీ గ్గసరసింనాక విగారు నాటకరచనలో సెట్టిదిట్టలో నవలారచనలో 
నంతశంకు నధికులు, పీరు కందుకూరి పీకేశలింగకవివ'లె నాంగ్లేయ 

. గ్రంథానుసారముగం గాక చాల 'భౌగము న్వతం(త్రముగా నవలలు రచిం 
చిరి.' ఏరి చరి_తాత్ళకకథలలో కర్నూరమంజర్కి కల్పితకథలలో గణ 
పతియు నుత త్తే మస్థానము నలంకరింపందగిన రచనలు, కథనచాతుర్యము, 
కథాసృష్టీ, రసపుష్టీ, గల గ ద్యరచనమున వీరు సిద్ధహస్తు లు, లశ్షీ స్థనర 
సింవాళవి పహోన్యరసాదరము కలవాండు. పీళశేశలింగముగారి హాస్యరచ 
నయు, పానుగంటికి హోస్యరచనయు కొొంచెము మోాటుమార్లమున 
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నడచినవి. చిలకమ ర్రికవి దట్టిదికాదు. మార్చవము తప్పని హోస్యముత్ 

సీలశ్లీ శ్రనరసింహక వి యెనుబదిమూండు (ప్రహసనములు (వాసి ప్రకటిం 

ఇను, జయంతి రామయ్య ప పంతులుగారు చెప్పినట్లు “ వీళేశలింగముగారి 

హాస్యము చిక్క-నిది. లశ ఎనరసింహాముగారి నోస్యము సలుచనిది, 

లశ్షీ శ్రనరసింహముగారి వోస్య ణు గిలిగింతలు పెట్టి సవ్వించును, ఏ ళేశ 
ర్త 

లింగముగారి హాస్యము గిల్లి బాధించును, షై 

లశ్లీ ్ రనరసింసముగారి “గంథప్రకటనము అను (ప్రవాగనమునుండి 

వారి హాస్యర చనకుం గొన్ని సంక్కు లుదాహరించెద. “వెక్కి. గింగల వెంగ 

శప్పి” తాను రచించిన “వత్లిపవ్సీయ” మను (గంథ ముమొక్క_ కొత్కు. 

వము (ప్రకటించుచు నా(గంథమునుగాగ్న్చి యిద్దజుపండితు లిచ్చిన 

యభి( పాయములయహాడం (బకటించినారు, వాగలో మపహోనుహకోపా 

ధ్యాయ కొంకనక్కు. గురులింగ శా స్రిగా రిట్లు (వాసినారు, 

సరా వెజ్టీపవ్సీయము ను చేను సమ్మగము7గా జాూచితిని, “కోళీ 

డాస,. భవభూతి మయకరార, వ్యాస, వాల్ఫీకుల కవిత్యములకంటు 

నిందలిక వితము 'వేయిరె ట్రధికముగా బాగున్నది, ఇందలి పద్యములు 

గారిముక్క.లవలె నెంతో రుచిగా నున్నవి, వీనికి అల్లపుపచ్చడివలె 
చిన్న వ్యాఖ్యానముకూడ (గ్రంథకర్త గాలీ రచించినందున నర్వజన 

(గాహ్యామైయున్నది. ఇట్టిగ్రంథము జన్హయిత్తి చూచి యెజులగను, ఇం 

ముంధు మాడ (బోను, ఇంకొకజన్నము నకు (గాడ జూడంగలనని నమ్ము, 

(కము 'శేదు.. ఇందలి పేరరసపద్యముఖు చెండు చదువలగానే నా కావేళ,. 

మెత్తి నొడ్గుగుకామతో నాభార్యను మెత్తగా, మర్జించితిని, మిా|గ్రంక 

[రట రందువద్యనులను నేను చదువు చుండలా దగ్గరనుండి నిన్న. 
సూ నిక్ల బ్రావ్మూణుడకరాడ ఆరసము (గ్రహింధి కావడిబద్ద తిరగేసి, ' 

య చెమువూ బిధ్మసునట్లు ka కాబట్టి యా[గంథ నుందఆు;, 

ఖే క. i wT ఇ, we hy, Ue 
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ఈ విధయుణగా న(పయత్న (వవాననరచనాకొశలము చిలకమర్తి కవి 
గలవడినగి. అన్నీ ఎగరసింవాముగారు బవుచమ త్మా_రభావి. మూట 
మాటకు: జభుత్నా, రముచరూాపి మూటాడుటలో పీరిడి మేనమామను 
పోలిక, సుప్రసిద్ధపండితులై న పురాణపండ మల్లయ్య శాస్తులుగారు 
లక్షీ ఇనరసింహకవికి వవాతులుండు. వారి మాట నేర్చు నాం(ధ మండలిలో, 
జాలమంది యెజుంగుదురుం 

లశ్షీ ఇనరసింవాకవిగారి ధారణాబల మసాధారణము. తవు కుటుం 
. 'బములోం గాని, తా వెజటీగియున్న బంధుమిశ కవి కుటుంబములలో. 

గాన్ని యెనరే నాం డెన్ని గంటల యెన్ని నివివములకు జన్నించినదియు - 
ఎవ రెప్పుదే మేమి యొనరించినదియు మున్న గువిషయ ములు చెప్పుచు 
న 'త్యాశ్చర్యము గలిగించుచుం జక్కని (పస్తాననము శోయుచుందురు, వీరీ 
ఛారణాశ క్రికి 1897 సంవత్సరమునాండు. జరిగిన చిన్న కథ యిది, 

కందుకూరి ఏ శేశలింగము పంతులుగారు అతి[పయత్నముమింద 
తంజావ్రూరునుండి నాచనసోమనాథుని “ఉ _త్రరహగివంశము” సంపాదించి 
తెచ్చి రాజమ హేంద్రవర్వములో, (బిథమము(దణము వేయించు చుండిరి, 
అసందర్భమున నున కవిగారు ఆము(చాలయమున నున్న “(పూఫు 
రీడగు ”’ నొద్దకుం బోయి యేనాంటిశానాండు మెల్ల మెల్లగా (పూఫ్ల 
కాగితము లింటికి. గొనివచ్చుచు. గవిత్నాపొఢత కబ్బురపడుచు వారి 
వంశమంత యు నించుమించుగ ధారణపట్టిరి (గంథము[దణము పూ ర్తి 
కాయగా. వీశేశలింగముసపంతులుగారు లక్షీ శ్రైనరడింవాముగారి కొక పతి 
యాయ"”/బోయిర(ట, అంతట మన కవివరుండు సోమనాథుని కవిత్వము 

= నుగ్గడించుచు (గంథములోని పద్యము లెన్నో గబగబ చదివి యువన్యాన 
రీతిగా విశేషములు 'వెల్లకింస మొదలు పెట్టిరంట. అది విని పీాకేళ్ల 

' ఖీింగముగా 'రాళ్ళర్యభరితులై “ఉత్తర హరివంశము (పొచీనపుం (బతి 
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విరాయొద్ద నేదైనగలదా ? యని యడుగం “దను రన్నుగహించినజీ” 
యని సమాథానముచెప్సి జరిగినకథ వెల్లడించిరంట. 

' ఇంతకును జెప్పబోవున టేమన ? వీనాండో యట్లు ఛారణపట్టిన 
పద్యములు నేంటికిని వారు చదువుచు. (బాచీనకవుల కవిత విశేషము 

లను శ్ఞాఘీంచు చుందురు, 

పంతులుగారు గొప్ప యుపన్యాసకులు, వీరి యుసన్యానము 
దూరాన్వయములు లేక మృదువుగానుండి వోస్యరస (పచురములగు 

నుదావారణములతో (శోతల కానంద మొదవించును, 

వీరు “మెట్రుక్యులేనన్” పరీశులోం గృ తార్థ్యులె యాంగ్రసారన్వ 
శమును లెస్సగా నెటి(గిరి. గురుకుశ్రూన చేసి సంస్కృత భావు నభ్య 

సింపక పోయినను చేతావరోధము వాటిల్లినతరు నాత జే భానకాళిదాస 
భ్ నభూత్యాది సంస్కృతీకవుల రచనలు చదినించి స్వారన్యములం జిలిసి 

కొని ఛాసనొటకచక్రము (1కి నాటకములు) మధురరీతి నాం(ధీళరించి 

తము యనల్బ[(వతిభ వెల్లడించికొనిరి, కోన్నిపట్ల టర శేలుంపసేంత 

మూలానుకూలముగ నుండకున్నను' నాటకొరఛ్గనలో సిద్ధవాస్తులగుటే 
భాసనాటకాంధ్రీకరణము మనోవారముగా నున్నది, సస సపద్యముల 
ద్గువ నెత్తుగీతములు లేకుండ 'డోసిరి, ఇది ట్రొత్తపద్ధతి. క. 

. వోనర్ (ద్రీకజాతీయక వి), మేథావిభట్టు, కుమారచాను(డ, 
క a గం ువోకర్హులనలె లక్షీ గన రసింవాముగా రంధులయ్యున 
న్ న (వతిళాబలముకే, (బ్రత్యశీ కరించుకొని కవిత్యన్లః 

ప. . ; న్ని ల్ నువులు, పీరు కొన్ని పద్యములు నునఃఫలకముమింద (వాని 
"mt ET ys లున్న పుడు Voip ఇళ్లు 

మున్ను లెపి ఇ Say రప: ఇమే దర లెక్కలేనన్ని a 
pe ¥ 

స స. 
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ములు (వాసిరి, లశ్లీ శనరసింహకవి జ్ఞ జాన కచశక్షుమ్మ-(డు. పీరికి 40 వత్స 

రముల యీడు వచ్చువజకు సంపూర్ణ రృ నే తావరోధము కలుగలేదు. 

1909 నుండి మాను. “కృపాంభోనిధి? సోకని యూవిధముగం (యార్థించు 

చున్నాండు ౩ 

అన్నా ! నీదగుమూ ర్తి యొట్టిదియొ జాత్యంధుండు కాలాద్యవ 

చ్చిన్నంబై జగ బేకపూర్షమగు నీ చిన్నాత్ర దివ్యాకృతిం 

గన్నారం గనుం బుండరీక దళనంకాశ స్ఫుర న్నే (త్రుడున్ 

నిన్నుం జూడంగలేండు చిత మిది తండ్రీ! నత్కృపాంభోేనిధీ ! 

అందలి యమృతనిమవ్యందులగు పద్యములు మటికొన్ని: 

శా. తోలుంగన్ను లు ఇకాడ లేవుగద విద్యుతోక-టి భాస్వ(త్సథా 

జూలాతీత జగ(త్సపూర్ణ ఘన లేజోరాళి నీమూర్తి నిన్; 
నాలోలోన్నయినం గనుంగొను నటన్నన్ జ్ఞాననేత్రంబు లే 

చేశే; దేగతి నిన్నుజూడనగుం దండ్రీ నత్క్భృపాంభోనిధీ ! 

మ. బలిమిన్ రబ్బరు లాగ సాగి మొదటన్ స్వస్థానముం జేరు నా 

వల్క నశ్లు బలిమి న్ననన్సును భవ త్చాదద్వయి న్నిల్స నొ 

స్థలమందయ్యది నిల్వ శప్పటియటుల్ జార్ల్గత్యముం జెందు, ని 

మృలమౌా నాజతేనం, చి౭ెకీమిగతి బేవా! సత్క్భ పాంభోనిథీ ! 

శా, అకుంబచ్చల పళ్లెరంబులం (బవాళాలి న్ని వాళుల్ తగన్ 

సీకర్సించిి, వివాంగనాదమను మేల్లీతంబులం”బొడి, "తా 

' మేకాలంబును బూలు కాన్క-లిడీ తండ్రీ ! భక్రీవృయమూంగనల్ 

నీ కార్హీయకృతజ్ఞతం చెలిపెడు న్నేర్మిన్ కృపాంభోనిధీ ! 
మః గగనం బద్భుతలీల స్దగు నిరాకారత్వమున్ గాలినీ 

దగు విష్ణుత్వము, నీరు సీకరుణ్క దీవ్యద్వహ్నా సీ సతేజు నీ 

దగు శాంతిన్ ధర ణాటుచున్న యవి, యాహో! పంచభూతంబు లే 

పొగడు న్నీ గుణరాజి నందులయి శంభూ! నత్క పాంభోనిథీ ! 

$0 
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వర్ణమానులగు యువకవుల నాడరించి వారి నేడో విధముగ 

నభీవృద్ధిలో నికి దీసికొనిరాయగోరు ద మాహ్ఫదయులుభీరు, వీరిమనను 

కడుమెత, న, సజ్జనశ బ్బమునకు లక్షీ నరసింహాముగారు నరిపడిన యుదొ 

వారణము, “మృదుళం నవనసీతమిరితం నవసీతొదపీ నజ్జనన్య స్ఫాత్ ,”? 

చీదపారల శెందణకో పీరు చదువులు ఇెన్పీంచిరి, నిరుద్యోగుల 

నెందఆనో వాక్సాహాయ్యముబే నుదోోగుల నోనరించిరి, ఏగు శీవల . 

కవులే కాక పీరేశలింగముగారివలె నంస్కరణాభిషములు; ేశనేనకులు, 

"జీశమూత, మనోరమ మొదలగు వతికలు (ప్రచురించి జేశభాపూనేన 
గావించిగి వీరేశలింగము పంతులుగారి సంస్కరణోద్యను మందును. 

వారి భాపానేవ.యందును వీరి కశనువమానమగుభ క్రి. సర్వవిధముల 
వారి యుద్యమములను తుణ్ణము'వేసిన వారు పీకే, కందుకూరివారు 

. ఖడ్డవాదులు, చిలకమర్తి నారు 'కార్యవాదులు, థ్రది యా యిర్వుర 

కును గల'క్రార్హత్రమ్యము. “లక్షీ గనరసింహముగారిది యిానుతము' అని 
చెప్పుట కష్టము. ఆయన నంస్కారవాదులగు పీళేశలింగకవిగారికిం 
గుడిభుజముగ బనివేసీరి, . వీథికావుర (పభువులతో ( జెలిదు వాటించిరి, ” 

చేశనాయకుడు టంగుటూరి (పకాశముపంతులుగారిని గొరనించిరి, 

“అన్యుల మనమున్ ' నోస్పింపక కా నొన్నళ తప్పించుక తిరుగువాండు 

కాన లథీ స్టనరసిరహకవిగారి. 'జేసీవయమునను నాశ వించువారు లేరు. 
చిలకమ ర్హికవి యార్ణనము లతకు దా/టినది. '(గంథముల వలన, 

నింతేస ంపాదనమ్ము చేసినవారు తెలుగువారిలో. దక్కువ 

మతీిరుక్షనిన్లయముు,. 199" భ్లో, నంగ బేశమునుండి 'వివినచంద్రసాలు 
' అనునాతీడు వచ్చి'గో దానరీమండ లమభోసభ్లలో నుపన్యసించుచుండెను. 
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శీలకవు రి, లతీ శ్రనరసింవాము లీర్చిర్ట్ 

నాండు కొన్నినా ల్లీగీతము చదువనివారు లేరు. భోగరాజు పట్టాభి 
నీతారామయ్యగారు. తెల్లవారను = తెల్ల వారలా అను నర్థము చెప్పి 

(పభుత్వము నోదార్చిరి. అప్పుడే వీరివేరు మాజు_మోగినది. బవా 

జనముచే నాదరింపయుడు కపితయీ కవిత, అదియే ఇాశ్యతముగా నిలు 

చును మన చిలకమర్తి లశ్షీ గనరసింహముగారి పద్య ముక్కకున 

కంఠపాఠళను చేసిఖొననినారు "తెలుగువారిలో నుండర, 

తుపినా(దిమొదలు నేతువుదాంక రాజ్ఞంబు జరిపె నీ యాంగ్లోయ 

దొరతనంజె జాలిముతాణచార Mae నెబిపె సీ యాంగోయ 

దొరతనంచె, ' ఇత్యాది స్తు నుతులశో 1895 లో చిలకమర్తి కవి పద్యములు 

రచించెను. ఆచిలకను ర్రికవి మజలం గొన్నేండ్లు గడచిన తరువాత 

నాం్లోయ( ప్రచురణసంస్థ వారొకరు వాచక ములు (నాసిఫెట్టుండని వేడగా 

“ఆంగ్లేయులు మన బేశ ములోనిగనులవలనను, టీ కాఫీలవల్లను, రై లుబండ్ల 
వల్లను మరి యితరసాధనముల వల్లను ధనమంతయు పట్టుకొని పోవు 

చున్నారు. తెనుగుజేశములో పుట్టి తెనుణముక్కలు నాలుగు 

(వాయనేర్చిన మనము తెనుగుపు స్తక ములనల్ల వచ్చు లాభము అనుభ 

వించకుండ నదికూడ నాంగేయులేకే యీవలెనా ) నేనెన్నండు నింగ్సీషు 
కంపెనీలకు (గ్రంథములు (వాసి యీూయను, స్వ ే శీయు 'అవశేని చేరి 

యొక కంసెనీ సెట్టినపత్సము'న వారికి (ప్రాసియిచ్చెదను, లేదా, నాకు నేనే 
(వాసిశొనెదను, "అని చెప్సీచై చెను, ఈ విధమైన జేశాభిమాన 
మభినందసీయను, 

నవలారచనముననుు నాటకక ర రృృత్వమునను, (పహసనవు-గూర్చు 
నను సిద్ధవాస్తు'రై , దీ వావనదీశ్నీ తడై, దీర్హాయుహుు-డై న లక్షీ గ నర 

సింసాకవి కాంథ విశ్వవిద్యా తరషము హోరు. మున్న 1948 లో ర 

(పపూర్మ్మ బిరుదము నొసల సముచితముగ సత్కరించిరి. ఇట్టి wd 

కవి వీశేశలింగకవి తరువాత “సీ స్వీయచరిత్ర (వాసికొనెను. వీరి సీ 

చరిత్ర, ఆం(ధకవుల చరిత్రయు-ఆం(ధ బేశ చరిత్రయు నన గలిగి ప్ల 

శారక మయిన (గ్రంథము. 
త తటోళతాణటా తామ బునోముంనాకుల్స 
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1872-1939 
ఆజు'వేల నియోగిదావ్మాణులు. అభిజనము: తణుకుతొలూ శాలోని 

_“కీలంగి.. నివాసము: ,రాజనుహీం(ద్రవరము కొచ్వ్యూరు.. జననమా 
17-10-1872. నిర్యాణము: 1989 సం. రచిత కృతులు: రాజమహేంద్ర 
పుర చరిత్రను. అంధుల చరిత్రము - జీర్ణ రాట రాజ్యచర్మిత్రము. 
తిక్క.న సోమయాజి, తిమ్మరుసు మంతీ - (శీనాథకవి- శిబాజీచరి,త, 
కర్గసా(మూజ్యము, నవరనీక మసోల్లానీని, స్వయంనవశియనము, వరల 

"విలాసము హిందూనంసారము, హీందూగ్భవాము, వహోస్యతరంగిణి, 

సుమిత్ర, అళియ రొమరాజులం, నాయకురాలి దర్భను, 

వీరభ(ద్రరావుగారు చరిత్రచతురాననులా. “అంధుల చరిత” తో 
ఏరికఖండకీ ర్తి వచ్చినది, ఉంటాం వారందరును బరిశ్లోధించి వెలువ. 
రించినవారిలో సీయనయీ ' కనిస్థి, కాధిఫ్థీతులు, వీరియనంతపరిశోధన 

_ ములనుండియే 'నేంటి పలువురు రచయితలు చక్కునివిమయములు సం(గ . 
హించి షత్రికాపాఠకుల కిచ్చు చున్నారు. 

విరభ (ద రావుగా రాం ధ'భావకుం (బాణములు భారవోసిరి. ఆంధ 
న జూతివై పీరిక వ్యాజమైన ౮ యాదరము. వీరు సంభుస సంస్క్యృతినభిలమి.చిన : 

oi 'నచ్గాశయులు. బాలినికాసము కలిగింప నెంచి చేళ్లోపాకారి, విబుధరంజని, . 
, కొధ్ర శేరి పత్రికలు (పకటించిరి 
“స జళతులంగారకలము - జంకుకొంకులు లేనిది, వాదోప వాదములలో .' 
లా! సలిపినది. కలములో నున్నంత నిరంకుశత నోటిలో". 

ల ఎరతయా వేగముగా వాదించినను జివరకు నవ్వుకొనుచు' 
స్త కం సాం _ మార్చివై చుటమా త్రము వారియెడ్య , 
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గల వుంచిగుణము. ఆత్సగారవము, ఆత్భవిశ్వాసము పిడక చేతలలో 
స్యాశంత్ర్యముచూవిన నిరంకుశుం డీయన. తెలుంగు వారిలోని ఫొన్ని జాతం 
లను గుతించియు( గొన్ని వర్ణ ములనుగుణటించియు మనరావుగారు వెలువ 

రించిన నిర్ణయములు ఇన్ని సంస్థానములకుం. గోవకారణము లైనవిం 
సంస్థాన ప్రభువులు కొందు పిరభద్రరానుగారిపై నాగవాము చూపు 
చుండిగ. వారు తీలచినచో నేమి చేయలేరు? వేదము వేంకటరాయ 
శా(స్ర్రిగా రిది గుర్తించి *వీరభ్యదరావుగారు ! (ప్రమాదము సుమండీ” 
యని మందలించిరంటం ఏీరది లెక్క సేయుదురా ! సత్య్యప్రకటనమే సత్సరి 
శోధకలకుణమని నమ్మిననిర్భీకుం డాయన, పంతులుగాగు “అళలియరామ 
రాయలు అనుగంథములో డరివకెండుహీ,రాసు గారి (నాతలను 

సయు క్రికముగ ఖండించిరి. ఆం(భేతిహోసపరిశోధక మండలి వెలునటీచిన 
కాకతీయసంచికొపై వీకఖండనము సృపమాణమై వెంచ్చు నందినది. వీరి 
జీర్ణ కర్గాటసాభాజ్యము? యాం థాభిజ్ఞలు పెక్కు. “రానని, ఇదియే 
ఏరి తోలిరచనము". 

పంతులుగారివినుర్శనశ క్రి చవిచూడనివా రుండరు. ఏరి యాం[ధుల 

చరిత్రలోని కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతములు నూతన పరిశోధనములవలన 
నిలు చునవిగావు. (వథమ్మ(పయత్నేము లన్నిటిలోను గొన్ని దోషము 
లుండుట (కొత్కగాదు. అడి యాశ్ష్నేపణీయమును గాదు, ఏరివిమర్శలో 
మొగమెాట మనునది పూజ్యము. సత్య పరిశోధనమునకు. దమయా స్తిని 
దమయారోగ్యమును దుదకుం దమ(ప్రాణములను గోల్పోయిన మృత 
జీవులు, జననము మొదలు మరణమువణకు. గష్ట్రపరంపరలతో నిండిన 
జీవితము వీరిది, దానికి హేతువు నిరంతరపరిశో ధనపరత్వ మే. ఒక్ 
సభలో కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డీ *“పీరభ్యభ్రరావుగారి విమర్శనశ క్రీ 
చాల గొప్పది, దానిని నిర్మింప నాకర్హతలే దని యుట్టంకించినాండు, 
ఆం(ధచరి(త కారులలో పిరభ[దరావుణగార్కు లత శారావుగారు, 

gr 
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రామయ్య పంతులు గారు, వీశేశలింగముపంతులుగారు నొక్క. (ీణీ!ీం 

జెందిన నారు, 

వీరభద్రరావుగారు చదివినది “సూ్కూలుఫైె నలు పజెకీ యనుకొం 

దుము, అయిననేమి! వారు చరితచతురాననులు, సదవులకొఆకు. 

(బాశులాడక యాం(ధచరి. 4 పరిశ్లోధనమూనకు* దమయావజ్జీ వనము 

ఛారవోసి శరించిన యిట్టిమహాపురుషు(డు చిరస్త్రరణీయుందు. 

 వీరభ[దరావుపంతులు గారి “జంధులచరిత్ర ” యే తెలు వారిలో 

బాతీయావేశము రగుల్కొల్పినది. భావిచరిత్ర నిర్శాతల కాంధుల 

చరి (త్ర ముక పెన్నిధి, చిలుకూరి వారి చరి త్రపరిశ్లోధనరంగ ములో? 

(బాచీనాంధ సౌభాగ్యము ప్రాచీన సామ్రాజ్య విభవము తెరను డెజచు 

కొని వచ్చి మధురనాట్యము వేసినదిం 

. , ఆయన భౌతిక చేహ మింక మనకు గానరాదు. ఆంధ్రుల చరిత్రము 

మాత్రమే యాంధ్రబేశనుంబెచ్చటం జూచినను గనవచ్చును. చేడు 

_పరిశోధకులలో. చేరందుచున్న (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమెకేఖరశర్శగారు . 
ఏరభ(ద రావుగారిత్రోవ నభినందింతురు. (శ్రీ కుందూరి ఈశ్వరదత్తు బి. వ, 
గారు వీరిమేనల్లురు. పీశేశలింగము పంతులుగారి తరువాత నాంధ 

..'చరిత్రకారులకు మభ (దరావుగా రాదర్శకులని యాంధ్రు "లై లైకళళ్య 

ముగా నంగీకరింపవలసిన డే. 

రాజము హేంద్రవరమునయగల _ ఇంధచరి|త్రపరిశోధక'సభా ' ప్రతిష్టావట. 
లలో శ్రీ వీరభద్రరావుగా రొకరు, . ఇట్టి పంతులుగారికి 1928 లో, 
ఇ నరక్యాలయంధు. సర్వేవన్లై రాశ్గాక్ళన్లుని యాజునాన్యమున. జరిగిన. 
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1877-1923 
లింగ థారినియోగి. రంగడీః జెంకటప య్య. జననసానమూ వ "పెనుగంచి 

పోలు (కృస్థౌనుండలము). జననము: 1877 సం|| నిర్యాణము; 
12-7.19028 సం|| విరచితకృతులు : అం ధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వము 
(2 సంఫపుటలు విరిసంపాదళత్వమున 'జెలువడినవి). శివాజీచరిత్ర, హిందూ 
ఊళ కథాసం(గహాము, మహో రాష్ష )విజ్బృ ంఛభణము, లక్మణరాయ వ్యాసా 
వళి, పొందూ మహాన్ముదీయ యుగములు, 

లత్ముణ రావుగారు సిద్ధవా నులెన యాంధ్ర రచయితలు. వీరు భాషా 

సీవకులలోం (బథమ(ేణిని లెక, ౦సందగన వారు, 'విజ్ఞానచం ద్రిక ) యాం(భ 

గంథమాలలలో నెంత (వతిస్థ గడించినదో లతమ్మణ రావుగా రాధ 

చరితోద్ధారకులలో నంతక్రీ ర్తి సంపాదించిరి. విజ్ఞాన చం డ్రిక్రకు లత్మణ 
రాను గారు జీవగజ్ఞ, ఈ (గంథమాలలో నీపరిశోధకునిచేయి సోంశని 
(గ్రంథము లేదు. కలకత్తా యమ్. వ పరీక్షలో నుత్తీ ర్లుతై ననాంటి 
నుండియు "వీరి వ్యృూదయశ్షే(త్రమున వాజ్బయ సే వాంకురములు రేకెత్తుచు 
వచ్చినవి అవియే 'విజ్ఞానచందిక” కు భుక్లపతుములై నవి .ఈ(గంథ 
మూలలో పదార్థ విజ్ఞాన- పారిశ్రామిక- (పకృతి- భాతిక- రసాయన- 
వ్యత- జీవ- వై ద్యశా్యస్త్రుములకు నంబంధించినగంథము లెన్ని యో 

వెలునడీనవి. ఓ ఈ్ళగంథమాలలో. గావ్యనాటకములకుం జోటులేదు 
జేళోద్ధారకులగు మహాపురువులజీనితచరిత్రము లిందు( జెక్కు. (పకటిత 
ములు, అఆయావిషయనులలోం (బ ల్యేక్యప్రవీణులైన చిలుకూరి వీరభద్ర 

. రావు- కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి. గురుజడఅప్పారావు- ఆచంట లకీ 
పతి-“అయ్య'జేనర "కాళేశ్వరరావు- గోశుటి చో గిరాజుపంతులు-మున్న గు 

ఛారెదతొ. దీనీకి గ్రంథములు (వాసి యొసలిరి. “ విజ్ఞానచందిక ? 
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యాంధి కఖండ నేవం జేసి యన్వర్థమైన స్థృగణీయమ హాసంస్థ. అప్రస్తుత. 

మైనను లక్ష్మణ రావుగారితో పాటు దీనిని సంస్తుతింపశ తప్పదు, 

లక్షణ రావువంతులుగారికి ప-ళేశలింగముగా శే లయ్య స్వరూపులు. 

ఏరు తమరచనము సామాన్య (గాంధికముగ నడపించి జన బావాుళ్యము 

నాకర్షి ంఛచిరి కాని నాొంటికి, జెచ్చు సెరిగియున్న (గ్రాంథిక వ్యావహారిక 

వాద (ప్రతి వాదసమరములోం జేయిచేసికొనలేదు. ఆ తాటస్థ్యమే పరిచే 

నమూల్యమగు విజ్ఞాన సేవ జేయించినది. 'జేశభాపయొక్క సర్వతో : 

మ్ముఖాభ్యుదయము, జేశభాషయందు. సర్వశొ(స్త్రుములు వెలువరింప ' 

వలయునన్న యభీని'వేశము కలిగి కొంతవజకుం గృతకృత్య్యుం డ్రై నసుకృతి ' 

యితడు. ఆయన యభిలసి.ంచినది భాపాజీవము, భాషాస్థిరత్వము, లత్మణ " 

రావుగారుకూడం గొందజునలె. టెగు దెంఫు లేనిభాషూవీ వాద వాగురలోం... 

దగుల్కనినచో 'విజ్ఞానచంద్రిక” యేతరగతి[గ్రంథమాలలలో లెక్కింప, 

బడ వలసియుంగడెడిదో 1! 

నునభావలోలేని శాన్ర్రగంథము లుండరాదనియు, నప్పుజే నాళ్ళు; 

యమునకు నుస్థిరత్వము వేకళూరుట కవకాశముండుననియు, ఏరి (ప్రభా: 

నాశయము, పాకు పంతులుగారి క (బ్రబంధములమిందన్సు 

ఖండ కావ్యములమిా౭దను మక్కువ తక్కువలేసినది, ఇంతమొత్రమున 

సీయనకుం గావ్యశ ఛాదృష్టి*ాని, శావ్యరసాస్వాదశ క్రిగాని లేదనుటక్ళ;' 

ఏలుపడదు+, లలిత క భలనుగూర్చి వెలునరించిన ఏరి ప్రత్యేక (గ్రంథన్ల 

కావ్యక శనుగూర్చిన ఏరి వ త్యేశ న్యాసములు ఏరికిం గ ఛాపరిశీలకుల లో dy 

_గాశ్లభస్థానము సీయకపోవు. శేనల కావ్యములనలన వాజ్టయము॥ క. 

శ్లో రక్ ్వయుకలు? దని యొక యభి(పాయను పెట్టుకోని శత్రర . 

రశ్లశ్లంప్రకటిక్షములకు జీవితమర్చించిరి. 
an wih Goes హం. 
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బొరపడియుండ లేదు. పలుసారులు పరిశీలించి కాని యేరచనము (వచు 
రింపలేదు. "కావున నీయనయశక్షురములు శిలాశ్షరములై నవి, పరిశోధక 

లక్షణములు వీరికి. బూూర్తిగం బట్టినవి. పత్రికల కెక్కు.ట, ఉపన్యాస 

వీథముల పై గర్జించుట వీరికి లజ్ఞాకరచు. ఈయన సంఘనంస్కారియే 
శాని ఏరేశలింగాదులనలె సంస్కా_.రవాదములో బయటకువచ్చి నడుము 

విగింపలేదు. రాజకీయ - సాహిత్యరంగములు రెండింటను ముందడుగు 

వేయు స్వభావ మిాయనిది. ఈయన వేవములో నొక విద్యాధికత 

యుండెడిది. ఆకారము స్వచ్చమైనది, 

పంతులుగారు గొరవకుటుంబములోనివారు. వీరి పితృపాదులు 

మునగాల రాజుగారి (శ్రీ నాయని వేంళటరంగారావు బవహాద్దరు) ము త్త వ 

తల్లి గారియొడ్ద * దివాను "గాం బనివేసిన (పసిభ్ధాంధ్రులు, 9 మునగాల 

లక లక్ముణరావుగారికిం చెద్దనే స్తము, పంతులుగారివలెనే 
రాజుగారుకూడ భాపూభినూనులు, వీ రిర్భురకు నిరంతర సాహిత్య 

చర్చలతో c గొంతకాలము ౫డచినది. 'రావుగారిసద్వ ర్త రనము ఛాపాపరి 

జ్ఞానము కొజుగారిమనన్సున శిక్కి.నమి దానిచే వారియొద్ద నాంతరంగిక 

శార్యదర్శిగాను “దివాను” గాను బనిచేయుట తటస్ట్రించినది. లత్మణ. 

రాయరంగరాయలు కృష్ణార్జునులనలె వర్తి ల్లిరి. ఉద్యోగ ముచేయుచున్నను 

ఏరు భాపూవలోడనము పీడలేదు. మునగాలరాజూవారి సాహి త్యాభిరుచి 

పంతులుగారి భాపూశా(స్త్రపరిశోధనమునకు మి-ందుమిక్కి-లి దోహద 

మునరించె నని 'క్కురు వక్కాణింతురు. 

లత్ముణ రావుగారు స్వతం,తాశయులు, ఛ(త్రపతిళి వాజీకి జన్మ జేర 

మగు మహారాష్ట్ర బేశమునం బంతులుగారు బాల్య కౌమారదశలం గడవిరి, 

కవయి(తియగు " తనయక్క_గారి యాదరమునను, తమబావ బండారు 
మాధవరావుగారి యభిమానమునను లవ్ష, శా రావుగారు నాగపూరు 

31 
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నివానముచేయు-చు నువో రాష్ట్రము మాళృ్ళభామవలెి ఛారాళముగ 

నభ్యసించిరి. ఆభావలో Es రన వ్యాసములు, పద్యములు రచించి 

నటులు "తెలియును * మారోసంత్ ” అనుమహోరాష్ట్రకవి (వ్రాసిన కర్ణ 
పర్వమునకు మన పంతులుగారు పరివ్క- ర్త లుగానుండి రన్న విషయము 

తెలివినచో వారికాభాషలోంగల పాండిత్యము తెలివీన క్లే యగును, 
వీరేశలింగముగారికి వంగభావ పై నెంతయభినూన మో, మహారాస్త్రము 
మింద మనలక్ష్ముణ రావుగారి కంశమమశకారము. ఆ జేీశనుందలి యభీ 

మానము వీరిచే మహోరాష్ట్ర విజృంభణము ” (వ్రాయించినది. ఈయన 

మధ్యపరగణాలలో బి. వ, పట్టభద్రుగ్రై, వంగకళాపరిమళ్టులో ఎమ్, ఏ, 

పట్టము బడసిన మేధావి. సంస్కృత పరిచయము కలవాండు. మహో 

రాష్ట్రములో మంచ్వివ్రవేశముగల పండితుయ. (ప్రాచీనులను నర్వా-చీనులను 
సమముగా గౌరవించినలాకికుండు, నైతికముగ తిలకునుబోళ యునిశివ్యత్య 

మంగీకరించిన బుద్దిమంతుడు, నిరంతరశాసన పరిశీలనముతోన్సు నిరం ' 
తర చరిత్రపరిశోధనముతోను సంసారమునునురచిన కర్నళీలి, 

6 . 
ఆంధ బాహ్నాణులలోని నియోగి వైదిక భేద: కాలనిర్హయము ? =. 

క్త ఎ్రష్షరాయలనిథన కాలము * _ * వకశిలానగర మోరుగళ్లే = మున్నగు 

చారిత్రక వ్యాసములు “త్రిలిజ్ఞమునుండి తెలుగపపునునా? లేక తెలుంగు ' 
నుండీ (తిలిజ్ఞముపు మై నా +” ఇత్యాది భాపూన్యాసములు -- (పకృతి 
శాస్ర్రుము- రసాయన కా స్ర్రృము-క రృయోగము- లలితకళలు-పంచాంగ ' 

ము-విన్నగురచనలు లత్ముణరావుగారి వివిధవిషయ నివిష్టబుద్ధి కాక | 
లమున్సు సునిళ్లిత వమర్శన పటుత్వమును వేనోళ్ళ నుద్దోవించుచున్న వి. ల 

క ఖా 

స్త h Fo te al Py ge 
చ 

wg గవతేబెరజము, = | స క్ల ల 

స్ట గారు వాసి సిన స్ దత్సరిశోధనము కనుంగొన్న చో వారి శక్తీ న 

కెల్లను సుళాలందుః 'లమ్మణరాయ వ్యాసావళి విక్ఞానచం్రికా 

be ప డో ౧౨౨వ శతాబ్దినాంటి నివత త్త వ్రసారమును ద్రవ్వి దానికి లక్షణ 
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1918 లో విజ్ఞానసర్యన్యరచనోవా పంతులుగారికి గలిగినది. వారి 

యావచ్చ క్రి ఆంధధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్యసంపుటము లపహారించినవి. అది యసం 

ఫూర్ణ మైనను నాయన యశస్సున కనశ్వరత్వ మిీాయంగల కూర్పుఃం 

పంతులుగారి యెత్తుగడలన్నియు (బహ్మాండమును బోలునవి. పన్ను గడ 

వన్ని పట్టుపట్టి నిర్వహించుట ఏరిలో మెచ్చందగిన సుగుణము. విజ్ఞాన 

సర్వస్య పునరుద్ధరణమునకు మణియొక లశ శారాను ఇంకొక నాగేశ్వర 

రావు అవతరించవలయును. ఆ యదృష్ట మెన్నటికో? | 

ఈ మహాశయుం డుద్యమించిన “ఆంధీ” సంపుట నంకలనము తుద , 

ముట్టిన చో జెలుయగయు బాసకు వెలలేని తడవయ్యెడీది. మల్లంపల్లి 

సోము శేఖర శర్మవంటివా శందలో లకు త్రొగానగారి లతయ్యమున నడచి 

పరిశోధకులలో. 'బెద్దపద్దు సంపాదింపలోలిగిరి. “అబలా సచ్చరిత్ర రత్న 

మాలి రచించి తెలుపన మెచ్చులుగాంచిన బండారు అచ్చమాంబ 

గారు లత్ముణరావుగారి సోదరీమణిం 
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1871-1919 

ఆటు వేలనియోగి. దత్శతగొన్న తల్లి! కామాయమ్మ. తండి ? వేంకట 

జగన్నాథరావు. జన్మస్థానము : గోచావరీముండలఅ గు లోని పోలవరము, 

జననము : 1871 నవంబరు 11 వ తేది. నిర్యాణము ! 1919. (గ్రంథము లు: 

౧. రాజతరంగిణి | క్హణుని కాళ్ళీర చేశ పభుల రి తమునకు6 "బెలులు 

వచనము] _౨. అపవాద తరంగిణి ' [ సెరిడనుళ వి రచించిన నల్ 

ఫర్ స్కా-౦డల్ అను నాంగ్గనాటకమునకు వచన రూపౌం్యధీ శరణము, 

౧౯౦౧ మ్యుద్రి.] 3. సావాసిక కథార్లవను (రాజపుత్ర స్టానములోని 

చక్క-నికథలు] ౪. (పభువిశ్వాసము (ఆంగ రాజ్యూరంభమునుండి 

-సేటిదనుక నునబేళమునకు గలుగు నుపళారము లిందు వర్ణితములు] వీరు 

“సరస్వతి యను మాసపత్రికను జెలునరించిరి. 

. తెలుంటదేశమునల జమోందారులలో ఫొషూపొండితియుండి కవిత 

రచింప గలవారల సంఖ్య మికి..లి కొలంది. ఆ థోొల'దిముందిలోను పోల 

వరము (ప్రభువులు 'వేంకటకృష్ణా రావుగా రు వేరుగన్నవలంతి. ఆంగ్ల నులో 

సీయన బి, ఏ. పట్టము నందెను. నంస్కృ'తొం(ధ్రములలో నీయన పట్ట 

ములులేని భద్రులు. పండితుం్రై, పండితపోవుకు(డై , కవిర్లై కవిపాల 

కుయట్రై, రాజకీయ వేత్త, యె, ఈ కవిప్రభుని జీవితము "తెలుంగురచయితల 

కిందటికో వెలుయచూపినది, 

._ పోలవరమున . కధివతులైన జగన్నాథరావుగారు పాతికయేండ్ల 
వయుస్సు మోూాజకుండలనే కలదు నందిరి, ఆయనధర్శపత్సి 

శొమాయమ్మగారు తమ ెల్లెలకుమారుండగు మన వేంకట కృష్ణా 

అాళ్తణోరిని ద త్తపుత్తునిగ స్వీకరించి మైదవయేంట నుండియే. పెంచి 
ఖీ 

స జ్జ ర ననిన శ వల కాని లర జమిగాకీ( (బభువును చేసినది, 
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చిన్న తనమున మన కృష్ణా రావుగారికి సంస్కృ తాంధ్రములు, ఆంగ్లము 

నొక గుకువునుంచి తల్లిగా రింటికడ శే చెప్పించిం. వీమ్మట రాజమ హేం(ద్ర 

వరము చదువునకు విడువలేక కుమారుని పంపిరి, అక్కడ నుండీ మన 

(పభుకిశోరుండు (శద్ధగం జదివి 1887 లో. (బ వేశపరీత్స “మట్రక్యులేషన్ 

ఎగ్జామినేషన్” be దు తీరం డస. గణితమందును, భాహావిమయ 

ముప న. ఫీరికి6 బట్టుదల సాచ్చు. 1888 లో రాజ 

సీం(దవర కళాశాలలో నే ఎఫ్, వ, చదువుట కుషకమించిరి. కాన్ని 

కాలకర్శవశ మున డల్లి కానాయమ్మగారు కాలధర్మమందుటయా, 

కృష్ణారావుగారి దత్త త జెల్లదగ?నది కాదని యెవరో యభియోగములకు 

దిగుటయు, అయా చిక్కులు త్రటస్టించుటచే వునోవై వైకల్యము కలిగి 

వ్యాధిబాధ క ్ లలుగుటయు.( శి ణా మరాండేండ్ల దాంక విద్యాభ్యా 

సము సాంగినదికాదు. 1891 వ యేంటిచివర వ్యవహారము లెల్ల సానుకూల 

ముగ బరిష్కు-రింప(బడి క్ర ప్లా రావుగారికి మరల చదువుపై నభిలావ. 

పెంచినవి. చెన్నపురి క్రై నృవకభా కాలలో (బవేశించి 1898 లో వఫ్, వ. 

యందు నెగ్గి 1896 నా(టికిం బట్టభద్రులైరి, చేశచరిత్రలయందును 

బట్టను నందంగోరి 1900 లో జరితార్థులై ర. కృష్ణా రావుగారు పట్టభ(ద్రు 

లైన తరువాత “కాకినాడి లో మేడకట్టించుకొని యుండి సంస్థానమును 

స్వయముగం బిషానించాకొనుచు నుండిరి, అక్శడనుండి పోలవరము 

జమిధాందారుగారి పేరు పతాక నె త్తినది. 

ఈయన జేశచరిత్రమందు మేరలేనియభిమానము , కలవాండగుట 

భారత'జీశ సంచారము గావించి (ప్రధాన పట్టణముల నన్నియుం జూచి 

చారిత్రక ముగ నాయావిశేవ ములెల్లం గనిప్టైను. ఇంకను జెద్దచదు వేదో 

చడివికొందనుని యింగ్లండు దేశమునకు బ్రయాణముక క్పైనుగాన్సి టైవి 

రకముగా. గారణాంతరములచే నది శోకూరలేదు, భారత స్వాతంత్ర్య సంపా 

దనమునకు నడుముకట్టిన సంఘములతో నీయన 'చెలికారము వేసెను 
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శ్రీకందుకూరి ఏరేశలింగంపంతులుగారి. సంస్కరణనులు కొన్నిటిపై 

సీ వ్రభువునకు: బరమ్రీతి. పంతులుగారు చెన్నపురిలో నెలకొలిపిన 

అనాథశరణాలయమునకు వీరు వేయిమాపాయణు విరాళ మిచ్చిరి, 

1895 లో నిలువంబడిన “ఆంధ్ర భాషోజ్జీవనీ సంఘమునకు మన వేంకట 

కృష్ణా రావుగా రుపాధ్యక్షులు. ఇంక్ నీ(ప్రభువు సాంఘికముగను, సార 

స్వతీ ముగనుజూచినచో చెలుంగు చేశ మునకు మంచియుపక ఖకగానిం చెను, 

1898 లో నీకవిరాజు సంపాదకత మున “సరస్వతి తలనూూవీనది. 

ఆ పత్రికాయే యి ప్రభువునకు. గల సారస్వతాభినూనమునకు గీటు 

తాయి. తిరుపతి వేంకటకవులు, వడ్డాది సుబ్బారాయకని, కొమత్రైజు 

వేంకటలక్ష్షుణ రావు మున్ను గాగల యాధునికు లెందోటో * సరస్వతి ” ని 

కృతి పసూనములశే నారాధించిరి. అదిగాక, (శ్రీనాథునివ్సి అనంత 

భూపాలునివి, పినపీరభదునివి, మూారనవి కందుకూరి రుద్రయ్యవి 

క్భతు థ్రీ “సరస్వతి ద్యారమున (బదుర (ప్రచారము నందినప్, ఇటు ల్రీ 

సరస్వతి యిరువదేండ్రదాశ నడచినది, (శ్రీకృష్ణా రావుగారి “సరస్వతి 
కారణమున దెలుప కవుల కెందణుకో యుత్సాహుము పెరిగినది. 

దానితో సాహిత్య షృతలికల కజువు తీరినది. పోలవరము జవింంచారు గారు 

గొప్పరాజకవు లన్న వేరు 'నాలుగు (ప్రాంతములందును మోజణీనది, తిరు 

పతి వేంకటకవులను జేరందీసి యాస్థా నకవులుగ నాదరించాచు వేంకట 

కృష్ణా రావుగారు మటీంత (వఖ్యాతి నందిరి. విశ్లీవీంచి, దినాకర్ల, తిరు 

పతి శాస్క్రీగారు మన కొవిప్రభుని నరన్వతికి జేదోడువాదోి యుండు 
వాకు, “సరస్వతి లో (బ చురింపంబడినగ్రంథములన్ని టియందును (శ్రీతిరు 

- పతి: శాస్త్రిగారి పరిమ్మరణముద్ర పడినదనవచ్చును, “సరస్వతి ఘనతకు _ 
శీ శాస్రిగారును హేతుభూతు లనుట ముప్పుడు మనము చెవ్పసలసిన ' 

మాట్ల. తిరుపతి 'వేంకటకవుల (గంథమఘులలో ేవీభాగవతము తరు వాత 

బ్ఞద్ధచర్నిత మొకటి బహుకాలము జీవించు[గ్రంథమని విమర్శకుల యభీ 
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(పొయను. అట్టి బుద్ధచరిత్రము కృతినందు నద్భష్టము మన వేంక టకృష్ణా 

రావుగారికి6 బట్టినది. 

సీ ఎవని హూణాగమాతివిభూతి జెల్పుం ద 

త్పాపకంబైన బి. వీ పదంబు 

ఎవని భౌపాభిమూన విభవంబు వచించు 

నెంచి చేయించు సత్క్బృతిచయంబు 

ఎవని కవీంద్రగారవము చాటించు ము 

(దావిత (పాక్క-వీగంథపటలి 

ఎవని యగణ్యపుణ్యవి కేవ 'మెజీ(గించు 

న త్రకోడండ యన్యోన్యమై(తి 

యతండు కెచ్చర్ల కోట వంశాంబురాశి 

చందు డురుకి ర్తి సాందుడు ఇాంతిపరుండు 

రామచంద్ర వేంకట కృష్ణ రామచంద్రుం 

డనితరప్రతిభాశాలి యనియు దలంచి. 

అంకిత మిచ్చిరి గాని సామాన్యుల క్రీ బుద్ధ చరితము కృతిగొనుటకు 
ఏలులేనిది, ఈ కృ'త్యాది పద్యములు శండిటేవలనను దిరుపతి వేంకట 

కవుల కీ (ప్రభునుపై ( గల గారవముతీరు విస్న్సస్థపడును, 

చ ఎవరికి నేని నిచ్చుపనియే మనవృత్తి యటంచు నెంచి స 
త్క._న్రలను బండితో త్త ముల గాయకులం డనియించుంగాని పో 

లవరవిభుండు రత్షితకళావిదధీకుండు కృష్ణరావు మె 

పా వడయునంతపాటి బుధ పుంగవులుం గలరే జగంబునన్. 

క, ఇతం డతికవితాలోలుప 

మతి యని వర్ణి ంపజీల మాటికి సీ న్గం 
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గతి (పతిమాసమున సర 

స్వతియే (ప్రతిచేశ మేంగి చాటుచునుండ౯. 

జగ(త్ర ఏసిద్ధులై న ౦ా కింక వంద ఘటాపంచాననులను స్యసంస్తాన 

కవులుగా జేసికొను భాగ్యము పోలవరము(వభువున రొర్కనికే తక్కినది. 

చ తిరిగితి మెల్ల దేశము నే సనిగా నిశ మోద జేశసం 

చరణ మొనర్చంగా విసువు శాల నునంబువం గ భైనయ్య |! యా 

తిరుపతి'వేంకశుశకవిధిరుల నొ క్కె.డనుండ జేసీ భూ 

వరనభలందు ఖ్యాతిని నవశ్యము దిందుమి ! కృన్టభూవరా | 

అని చెప్పి చేశదేశములు తిరిగి విసిగివిసిగి యుకచో నుండంగోరి ఫీరి 
నాశ్రయించి యుండిరని ౧౮ పద్యమువలనం జేలుచున్న ది, 

శ్రీ వేంకటకృష్ణారాయ కవ్మిపభువు కవిపోమకుండె గాక స్వయము 

చక్కని కవిత 'చెప్పంగలవాల్లై కొన్నికృతులుకూడ రచించెను. సంస్కృ 

తములోని కల్హణరచితమైన “రాజతరంగిణి ని జక్కని వచనరచనలో 

సంధానించిరి. ఖ్ దరంగ (పారంభమునం గావించిన స్తుతులవలన 

నాయన కవితసాంపుపంపు తెలియవచ్చును, 

మె, అజగోశ్ళంగములన్ ఘటించి 'విలుసేయంజాలునో యెవన్వండా 

. తృజు చేహంబునం గూచ్చెనో యెవడు మ ర ర తంబు ద ంతిత్యమున్ 

నిజబేహాంబునం డాల్చెనో యెవండు తన్వీపుంస్వరూపంబు ల 

“ట్ర జగన్నాన్యు విచిత్ర కార్యకుళలున్ 'డెందంబున న్ని ల్చెదన్, 

గ త పాములు నీకురుల్ రుచికి చొత్రములే మదపుంస్పికంబు నా 

షష్ట 'తావకీన గళనోవ్రులకు నిికసించెం జూడుమిా 

తనా! నొక వాక వము ద్య రి నిర రాడున 

i El సట్రైసొముం న్ా నర్త రజని 'తేశ్ణురు నాలుక నమ్ము (బోవుతన్ ॥ 
గో 

శ | yt 

1 wy శీ న a 
he he wr గ am 

Wr, gy a 7 క 
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ఉ, గాలియు నాకులుం దినుచుం గానలలో. దపమున్న దాని క 

మేలనుకోకు మట్టిచె సుమో చిలునల్ వృవమభంబు వాని కీ 
బాలెనె ; (పేమచేత(జుమి సామెయి సీకిడె భర్లుడంచు స్య 

యీ నుతింపంగా నలరు నీతగిరీందరుమూరి నెన్నెదన్ 

ఈ “శాజతగంగణి యే గాక సావాసిక కథార్హవము, అపవాదతరంగిణ్తి 

(పభువిశ్వానము మున్నగు పెక్కు.రచనలు గావించి కవిగా నీపభువముణి 

“పీరుగాంచైెను. రాజకీయమునలహాడ సీయన మంచిపరిశ్రభముము చేసి 

యెన్నో నభలలో నుపన్యాసము లొనలయగొను. శ్రీకృష్ణా రావుగారి రాజ 

భక్తి మెచ్చందగినది. శ్ర్రీజార్డి చక్రవర్తి పట్టాభిషేక సమయమున 

1911లోం దెలుగు కనులెందణివేతనో పద సములు (వాయించి తెప్పించి 

యా “శారొ నేవన్” సంచిక (శ్రీ(పభువువారి కర్చించుకొనిరి, అప్పటి కృతి 
పద్య మిది ముక టీ. 

మ. వదునురూయజేండుల యీాడువళ్చిం జదివెన్ భాపా(ప్రపంచంబు దొ 

శ్లది మా (బావ్మానివాహకాల మది దాటంజేయంగారాదు, సీ 

పడడాస్యం బొనరించు చున్ ముదమునన్ వర్గిట్లలా నెంచుచు 

న్నది జూర్జీశ్వర ! మాసరస్వతిని గాన్క_౮ జేతు. గైకోండే ! 

ఈవిధముగ 'రాజభక్తుండు (గ్రంథరచనానక్తుండు, పండిత పాలకుండు, 

(వభువరుండునై న (శ్రీ వేంకట కృష్ణా రాయక వి (వభువులలో. (బభువుం 

పండితులలో: బండితుండు, రచయితలలో రచయిత, పాపము! పోల 

' వర సంస్థానకవి తిరుపతి శాస్త్రీ “ శ్రీకృన్లనిర్యాణము” ను గుజించి యెంత 

వగచినాండో పరికింపుండడు - 

వీ శతబధాన మునర్చ సరసులు కబురంప? 

బంపకుండల మూనిసింప లేదు 

సర్య'బేశంబుల నభలకుం బోవుచో 

వెంట రమ్మునకుండ వీడువ జేదు 

శ 

రిని 
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వీటసై గూర్పుండి వీలువనంపక్ యుండ 

చేదినమ్నున భుజియింపలేదు 

మొదటినుండియు. దుట్టతుదదాశ నొకరీతి 
గురుభావమున లోటు జరుపలేదు 

ఇట్టిరీతిగం బదు నెన్మి టేండ్లు జరివీ 

కృృవ్ణ భూపాలకుండు దివికేగౌ చంటి 

ఇజాయనకు నాకు, గల్లు బుణానుబంథ 

మక్కటా! దై నదౌర్చల్య మణంచివై చె, 

సీ రచియించినాండ బుద్ధచరిత్ర కృతీ 

మేలినాటకములు మృచ్చక టక 

బాలరామూయణ పాండవపిజయము 

(దారాతు సేడ్యర్ణురాజవకాళి 

పట్టాభి పేకముల్ పావనయువ్శదా . 

ఖ్ ప్రఖావీతమ్ములుగా నొనర్చి 
నీ క్రీర్రికాంత . లా స్ 

సించు సాధనము ' నిళి శల్య. 

పుం. ఖండిత్తుండు కని మి(్రుంుడు, చంధవుం డ్. 
వ. నంగ మెల్టలితి. దానికి వాకు నీవ 

చేయు (ప్రత్వుపకార. మిస్సీ,! నుహోత్మ | 
ల గ, వదలి దివి -శేలటా కృష్ణ వనుమర్టీక్ష ద ! 
py A. శ్షనిమహాదశ మంచియుచ్చదశ యంచ్వు 
: . బల్కు కార్తాంట్లిక్షల ఫల్యు.బడు స్టకకు. 

| | అనల శనిదశలోేని శన్యంతరమున, -.. 
తు! ప స ed మాళవ నీ న్ా అ i TR Ez spb 1. le చ్లా వాకు స్ట“. య. న 
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1572 - 1933 
శాళ్యపననోతులు, తండ్రి ! (ట్రహ్మావథాని. తల్లి : మహాలమ్మీ. నివా 

సమ రాజవేాం[(ద్రవరము, జననము 1872 సం. నిర్యాణము 1988 సం. 

కృతులం: ౧ నవకునుమాంజలి [ఖండ కావ్య సంపుటము ] ౨. మాలతీ 

మాధవము 3, విద్ధ సాలభంజిక | అనువాదములు ] 5. సు[పధాతము 

[ఖండ కావ్యము ] ౫. మేధుదూత, ౬,రూత రరామ చరితము. ఇత్యాదులు. 

క త్తికోంత లేదు గాజుగొట్టము శేదు. 

మూతన్మెతు శోధ సేత లేదు 

ఒనరు(పేమం (బకృతి యొడింజీరి చనుగ్రోలి 

'మేనుముజుచి నిదురెకాని కవికి, 

(పకృతి తనుంబట్టి బాధించువారి శీదొ 

కడుపునకుం బెట్టి కన్నీ ళ్ళుదుడు చుంగాని 

చాంచిపెట్టును దన'పెన్ని ధాన మింక 

యోాగమహితుయడు గవివ శేణ్యునకుంగాను. 

సుకృతిగాండె నుకని (పకృశితో నేకాంత 

నోఫ్టినుండు. గాన కోనలందు 

దపసివోలె నెపుడు తత్త (ంబె చింతించు 

మధురరనము (గోలు మధుసమట్లు, 

తత్త (జేత్తకు చేది సత్యముగం దోంచు 
నదియె సౌందర్భరూపమై యనురుం గవికీ( 

జండమా కాండ 'తేజఃప్రసారవె గద 
నిండుచందురు పండునెన్నె లగ మాణు. 
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ఖీ 

(శ్రీ జనమంచి వేంకట రామయ్య గారి న ఖా పలు 
పద్యములలో సురశ్షీతమై యున్నది. (పకృతిత ¢ త్ర ముతో నభిన్ను డైన 

యా కవివరుని ంజిలో నమృతభాండముండే ననుటకు నిదర్శనము పరి 

“నవకుసుమాంజలి, ”” ఈ కూర్చు ౨౩ ఖండ కావ్యముల సంపుటము, 

ఇందలి (ప్రతిపద్యము రసోత్తరము. పాలమింగడవలె చక్కని చిక్కని 

గమ్మని కవిత వేంకటరామయ్యగారి జేతిలోనున్న ది. ఆయన యశ్చ, 

రాశ్షరము తూచితూచి వేయును. చ్యుతనంస్కారములు నేరసీయక, 

పోయిగలిగించు శయ్యలో ఏరు మంచినేరుపు చేకూర్చుకొనిరి. వడ్డాది 

సుబ్బారాయ(డుగారివలె వీరుకూడం బద్యము మలచి మలచి మెటుగు 

పెట్టి మణీ వెలువరింతురు. భావములలో. (చాతంొత్తల సొగసుకలయిక 

వారి కవితకొకయందము, పద్యము నత్తుఖొనుటలోను, దింపుటలోను, 

(పస్తరించుటలోను వీరొక నూతనత్వమును నహజనుగా6 (బ్రక్ష టించిరి. 

ఆంగ్ల భాషా (ప్రవేశము ఏరి భావనాపథమున కొక నవవికొౌనము కలి 
గించిసదని ఛప్పుచుందురు, జీవితము ఛాందస పవృ త్రి లో నడసీంచినను, 

భావములు జూరీయమార్గమున మెజు(గులు దేజినవి, “అమృతభాండ” 

మను ఖండ కావ్యము చేంకటరోమయ్యగారి  జాతీయదృక్సథ ముసకుం 
బతాక. ఈ కావ్యహృదయము కవియ్ యిటులు (పకటించెను . 

“హైందవ  స్యరాజ్యసమితిపారి రాయబారమే యిందలి (ప్రకృతవిన 
యము. ఈ (పకృతము, అ ప్రకృత మైన గరుడయా(తాకథలోం గొన్ని 

పట్ల స్ఫుటముగాన్సు గాన్ని పట్ల "నూచనగాను వర్ణ రిసయబుడినది, (పళ్ళ 

శా(పక్ళతముల నొండొంటితో నందర్భింపంజేసి శావ్యమును కడవజుకును . 
: 'జేకార్థస సమ వేతము గా నిర్వహించుట కై ణింటిీయండును గొన్ని యావ 

శా 

wo ws నూ న న శ 

bes 

సు. 

'శ్యక్షమున్లై న మార్పులుేయయిడెను. శావ్యాదిని (ప్రతిజ్ఞాతమైన దాస్య 

సో న్గివృత్మి!' 'శావ్యాంతమందు - సిద్ధ్యసిద్ధి రూపముగాం శ ఇెప్పలుడుటచే, 
రాణశవకను ((ఏిసుశళకడును ఫలసమున్వయము ఈదుర్భంబడెను, ఇది : 



ఉనముం'చి జేంక న్నీ రామయ్య బీర 

యెట్లం శేని, “వినతసమ్మోద ము(దితాస్య, యగుచు వడ్జించెనమృతంబు” 

అని జెప్పంబడుటచే జేళమున నంస్కు.రణముల తాతా కాంగీకారము, 

గరుడుని బంధవిము కి జే ' లోక మాన్యుని తదనంతర ని ర్యాణమును, 

కాద వయుల యాఇళాభంగ మునే (బజల కిప్పటి దగంద్భపరిపాలనము 

వలని యల్బ(ప్రయోజకత (మును సూచితములు. ” 

కసికి లోకజ్ఞ్జత యుండవలసీన ముఖ్యలత్ష.ణము. రాజకీయ ముగా. 

దటస్థించు సంస్కృతి నెస్పటికప్పూడు గుర్తించుకొనుచుండెడి వే,కట 

రామయ్యగారి కడుపులోని “అమ్బుత'భాండము” కలమునుండి వెలి కుబు 

కుటలో నాశ్చర్య మేమి ] “నాదారితోడు అనుశావ్యములో నంటరాని 

వారిపై ఏరు వెలిబుచ్చిన యనుకంపాభావము మట చిపోరానిది. 

క. వెలివాడం బుట్టినంత నె 

వెలిబెట్టునె యాహు. డతని వేమకుం జాతం 

బులుగాని జంతు లిలలో 

పలం గలవే)? గాలిలేని (బదుకుంగల దే ) 

య ఓక యాశ్వరుకృప నందలి 

ముక యాడ నెయెక్కి. దాంటి యొక సంద్రమునే 

యుకతీరను చేరయగనలె 

నిక సీసంశయము లేల యిచ్చట మనకున్ ] 

గి శాన సంజేవాపడక ఆయూోదోనెవాండ ! 

యెక్కని మ్మూమె నాతోడ నెక్క-నిమ్ము 

ఎక్కనిచ్చిన నీకేమి యొగ్గులేదు 

తఆచిభరాచిన నాశేవిం తగ్గులేదు, 

గ ధర్మజునిపోల్కి. 'ీలాణను ఛార్జ్చికుండను 

అంటరానిదిగా దింతి యతని వేయి 

న 
లే 
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యట్టు; లటులయ్యు మే మొక్కి నట్టిదో నె 

వారలెక్కిన తొలివె్తై స్వర్గమునకు, 

వివధవిషయ నివిష్టమతియగు కవిగారి పరిజ్ఞాశమున కీ “నవకును 

మాంజలి” యాదర్శము. ఇదిగాక, వేంకటరామయ్యగారు మాలతీమాధ 

వము ఉత్తరరానముచరిత ము. రాజేఖగుని విద్ధసాలభంజిక రసో తర 

ముగా ననువడించిరి. విద్ధసాలభంజిక ౧౯౦౬ లో రచితమై చిలకమర్తి 
లశ్షీ గ్రనరసింహముగారు వెలువరించిన “మనోరమ స(త్రికయం చుం (బక 
'టింపంబడినది. ఉత్మరరామచరితొంధ్రీకృతి యసంపూర్ణ ము. వీరి రచ 
నేలు భాలవజకు6 బరివ రృనము'లై నను, శయ్యలో సాగతంత్యము నిండుగా 

నుండుటచే ర క్రిగట్లి శాశ్యతత్యము సంపొాదించుకొన( జాలియున్న ఏ. 

'తెనిలింపులో నింతగా నింపు పుట్టించురచన యెందజకో యలవడదు, 

ఈపొందిక కనుంగొనుండు; 

నీ మజుంగం గాలినపాలముజపీంచు కరముల 

గిలిగింత నెవండు పొంగించుజలధి 

భువన(తిత య దివ్యభవనంబున కెవండు 

నవసుధారస అేపనంపుంగుంచె 

సిద్ధవధంబయి చెలగి యెన్యని వెల్లు 

మదనపల్లి నివుళ్ళు పొదలంజేయు. 

_ జివురు విల్తుని కేళి భవనాఇగణమునకు6 
జారుచందన, పంకచళ్ళ్చ యెవడు 

గీ. అతండు వెలుగొందు గుంకుమస్యాసగార 

మానినీరమ్య వదనోపమానమరర్తి 
. భుటీతచక్ర. వాక మిధున పటుతరా రి 

స ..సూంత్రతరక ర్త రీ యామిసీచశ్రవన్తి. 
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ఉ. అడదు పూవుందోంట గొనియాడదు జెన్నెల తేట బోటులం 
గూడదు శేళినుండపము గుమ్ముమువంకను దొంగిచూడదున్, 

వేడదు వేషపోవణము, వీడదు కెంజిగురాకుపాన్పుం జూం 

బోడి తదీయ నవ్యమృదు మోవాన, చేవ విభావనారతిన్. 

ఇట్టికుపోకవి రాజమహేంద్రవరము మునిసిపలుహైస్కూలు 

సహాయోపాధ్యాయుండై శిమ్య బృందమునకు సాహిత్యభిత నందించెనుం 

కవితా సగస్వతినిగుతిచి యో రచయితేవాదయ ముట్లు నవకుసు 

మాంజలి వీఠరికలో బయటంబడినది, 

“క శూాన్య(ప్రవంచమం డా జేవి కొక గా తె జీను కావలసినవాండను- 

నాకుం గావలసినదియు ఆ జేవియే. వమనంగా, కనితయే నా జీవిత 

సర్వస్వము, కవితయీ నాకు స్టర్లద్యారముు, కవితయే నాకు మోక్ష, 

సాధనము, ” 



తంజనగరము తేవప్పెరుమాళ్గయ్య 

1872 - 1921 

తల్లి! శ్రీరంగమ్మ. తల|డి రంగమున్నారయ్య. నివాసము 2 "నెన్న పురి. 

జననము 16872. అఆంగీరననామవరత్సరము, అస్తనుయము ? 1921. 

రచనలు! ౧ భగవద్గిత వ్యాఖ్య నం వచన భాగవతము, ఏ. వచనరొనూ 

యణము ర. వచనభారతము. ౫ నన్నిచోడుండు (జీవితనిషయము) 

౬. సర్వదర్శన సంగ్రహము. 8. కర్గచరిత్రము (అము(ద్రి] రా. నున, 

వను చరి(తౌదులకు కాలాక పీఠకలం ఇ'త్య్టదిక చు. 

శేనప్పెరమాళ్ళయ్యగారికి జేవరాజనుధి యని పండితుల వ్యవ 

వారము. (ప్రధానముగా నీసుధీమణి పీధికా శారుండుగాన్కు వచన రచనా 

విశారదుండుగాను జేరం'దెను. మదరాసులో నానందమ[బొలయము నారి 

యాదరణమున' నీయన మృదువగువచనములో భారత భాగవత రామా 

'యణములు రచించెను మన్యు వసు చరితాది పూర్వకావ్యములకు 

వ్యాఖ్యలు గావించెను. నన్నె చోగుడు మున్నగు కవుల కాలనిర్ధ, 

. యమును గూర్చిన వ్యాసములు * ఆంధ్రసాహిత్య వరివత్స(త్రిక ? “ భారతి? 

మొదలగువానిలో వెలువరింబెను రెండుభానలయందును జక్కని' 

చిక్కని చాటుకవిత ఖొంత సంతరించెను, శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర ( 

నిశుంటు కార్య పానమునం బండితులై. పడార్లవిబారము వేసెను... 

మొత్తము. నలువదితొమ్మిదేంద్లు మ్యాత్రము జీవించెను, నుక్ళకీ 

ap, 
Kg, 

ఖై నల 

గళాయుః, 

. శేవ్యానుది. పూర్వులు తేంజనగర రాజాస్థానమున సంగీత 

శంన్లులు Sport, Sewer year, యనం బడ్యు 
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తంజనగరము "తేవప్సి రునూలళ్ల య్య ల్? 

గూర్చి యువన్యానము లిచ్చుచుండు వారంట. శతావధానము వచేయలల 

రనియు వినికి, వీరికి దంజనగరరాజ పోషణము నసివడక చెన్న పట్టణము 

వచ్చివై చిరి. పట్టణమున బహుకాలము భగవద్విషయక ప్రవచనము 

లతోం గాలశ్షేపము చేసిరి. ఇట్టి యీ తాతగారిపేరు నిల, బెట్టుటకు 

మున 'తేవప్పెరు మా ళృ్ళయ్యగారు పుట్టి వారికం"టు నూరురెట్టులు ధట్టుండై 

వెలసెను. మన చేవరాజసుఫి పండితు-డుగాన్సి పండితప్పుతుండు గాడు, 

ఇతనితం డీ రంగమన్నా రయ్యగారు వ్యాపారసరణిలో. జేయి తిరిగిన 

వారు. ఆయన శతసంవశ్సర దీర్హాయువునంది మొన్న 1921 లో. న్న 

శోకనమునుభవించ్చి ెంజేండులుండి మణీ మరణించెను. 

మన తేవప్పెగుమాళ్ళయ్యకు చేవరాజనుధి యను వేరున్నటులు 
మన మెలతు(గునును, చిన్న తనములో నీయనకుం జిన్నయ్య యనికూడ 

వ్యావహారిక నామ ముంజెడిదంట, (శ్రీ పరవస్తు చిన్నయసూరిగారి శిష్యు 
లుకు, విశ్వగుణాద'ర్మాంధధ్రీక ర్హలు నైన "తేవప్పరుమాళ్ళయ్యగారి కడ 
మన బేవరాజనుధి కాన్యనాట కాదులు, వ్యాకరణము సథించిను, పదు 

నొటుసంవత్సరముల వయస్సు దాంటకుండంగనే “మెటిక్యులేవన్ ' పరీక్షు 

ను శ్తీర్లుడై , (పవేశపరీతుకుం జదువు చుండ6గా, సంసాొరపు(జిస్కు లు 

సెక్కు. తటసి స్టిం చి, యాచదువు నంతతో నాయణివేసినవి, విస్తారమగు 

బధిరత్యముండిన కారణమున దొరతనమునారి యుద్యోగముల కాససడక, 

' జేవరాజసుధి సావాుకారులదగ్గర నా(శ్రయను సంపాదించుకొని. 

కొన్నే ండ్డుగడపెను. ఆనమయముననే యాం్యము అజుసము చక్కొగాం 

గృవిచేసి “తెనులొల్ల స్వయనుగ జదివి చూచి, సంస్కృతములో 

(శద్ధమై సిద్టాంతకాముది పఠించి కొంతతర్క ము, కొంచెము మావాంస 

గుపముఖమున నధ్యయనించెను. ఆ సాహిత్యపు సాహసముతో 

' భగవద్గీత” తీసి విెక్రీపార్థ (ప్రతిపాదకముగ నొక వ్యాఖ్య (నాసెను, 
_ అరచనయే యానందము(దాలయమువారికి చేనరాజనుధికిం జెలికారము 
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ర్టీగ్ధర్టి ఆంధ రదయితలు 

గజిపెను తచాదిగ సీ చేనరాజు (ప్రాచీన కావ్యములు, శతకములు, 
ఛారత భాగవతాది పురాణములు పాఠభేదములతో సరిమాచి సరస, 
పాఠములె ల్లి వలసినవానికి లఘువ్యాఖ్యలు (వాయుచుం దెలులప 

విమర్శకుల కాదరణీయములగు భూమికలు వెలయించుచు, కవి జీవి 

తములు (ప్రమాణమాన్యములుగా. (బకటించుచు నానందము(డా 

లయము మూలమున బెలు/గుబొాసకు వొజ్బయపునిందు లిచ్చిను, 

చిన్నయసూరివచనరచన నొరవడిగా నుంచుకొని డానికంటు నొళమెట్టు 

దిగువనుండు సులభ భెాషలో సంపూర్ణముగా రామాయణ భాగవతములు 

హృద్య గద్యములో (వ్రాసి వెలువరింపం జేసెను. వచనభారతము కోన్ని 
పర్వములు మా(త్రమైనమి మనడేవరాజనుధి వాజ్బయనసేనా సౌధ 
మునకు ఆనందము(దాలయమువా రాథార స్తంభాయవమానులు, . 

ఈయన చివరిదశలో (శ్రీ) సూర్యరాయాంధధ్రనిభుంటు కార్యవ్యవ 
హార్తగం బనిచేసి తన్ని ఘంటువునకు బవుు (గంథపరిశీలనము. గావించి 

పదపదార్థము 'లెత్తియిచ్చెను, పాండితిని మించిన వినయగరిమ 

కలవారీయన, 



వత్సవాయి వేంకట నీలా దిరాజు 

1881-1939 
కత్తి) యుండు. వనీస్టగో(త్రుడు. తండ్రి? వేంకట సీతారామరాజు. 

జన్మ స్థానము  మోడేకుట్టు. నివాసము : తుని, జననము: 1881. నిర్యా 
ణము: 1989 సం. కృతులు : ౧. ఆంధ్రకు త్ర యులు (విమర్శ 'నాత్మకము, 

1920 ముది] -౨. అర్యధ్రమేభుసంచేళము [1912 ముది] 3. అభి 

జ్ఞానశాకుంతేలము [1933 ముది] ఈ, విక్రమోర్వశీయము, ౫, మాళ 

ప-క్రాగ్ని మి(త్రనయా [అము(ద్రితములు ] 

ఈ నీలాదిరాజుగారికి _జేశములోం గవిరా జని ప్రసిద్ధ వ్యవ 

హారము. ఈయన తుని సంస్థాన విద్యత్క-ని. రాజులలో? గవి యగు 

టయు. గాక్క కవుుఎలో రాజగుటయు సీయనకు6 గవిరాొజబిరుదము 

చరితార్భ మయినది. ఈ పద్యము ఏరి నంశాది విశిష్టతను విస్పష్ట, 
పజు చును, 

సీ, రాజెకీసరివర్శ రాజేంద్రచోళాది 
జనపతుల్ కూటస్ట జనులు మికు 

భూలోక మై కుంఠపులు రంగ వేంక శే 

కరు లన్వవాయదై వములు మాకు 

తెలుగగరాయనరేంద్ర తిన్నురాయప జగ 

త్సతు లన్వయప్రడీపకులు మోకు 

భగవత్సద ధ్యాన వర విళిష్టాద్రై సత్" 

నుత మన్వయ(్రమాగతము మీాకు 

గీ, ననికి వేనుకంజ వేయక యసుకృణములు 
వదలి దివిచూజకోలు స(ద్య్వతము మికు 



లీగ్ర0 ఆంధ రచయితీలు 

శళుకుకనకంబునకు 6 బరీనుళము వోలె 

కావ్యనిర్మాణ మతి యశస్కరము మికు, 

అంధ మేఘసంజే శావతారికలోల గవిరాజుగారు తమ సహాధ్యా 

యనిచేం జెప్పించుకొన్నటులు (వ్రాసిన పద్య మిది. 

ఈక త్రియళవి, మోడేకుజు సంస్కృతీ పాఠళశొలా పండితులు ఆకొొండి 

వ్యాసలింగశా స్త్రీ గారిసన్ని ధానమున సంస్క తొం ధ్రసాహితి సంగ 

హీంచెను. పాణినియమనునను గొంత (ప్రవేశము కలిగించు కొనను, కవి 

త్రము మంచి చిక్కని వలుకుబళ్ల శతో నుండీ చక్క నడపింపలల 

శేర్చరు లీయన, పెద్దన, తిమ్మునార్యుండు మున్నగు వారిశ్తైలి ఏరి కవిశ 

కొరవడి. ఫెమ నిర్ణుష్టము, శిష్ట నమ్మక ముగ నుండును. కాళిదాసుని 

యభీజ్ఞా న es, మేఘ సంచేశము ననువదించి విలువరించిరి, 

విశ్రమార్వకీయము, మాళవికాగ్ని మిత్రము కూడం 'బెనిగించిరనీ 

శెలియ వచ్చును గాని యచ్చువడ లేదు, 

శాళిదానుని ప్రతికృతికి నెన్నో పరివర్తనములున్న ని. అందులో నళీ 

జ్ఞాన శాకుంతలమునకు మన తెలుగులో, “బీరుపడీన యను వొద ములు 

ఖా 

. పదిపద్నువైదుదాశ నున్నవి, (శ్రీ) వరవస్తు రంగాభార్యులుగారు [ఫీరిది 
“జిండంకములు మాత్ర మే “సక లవిచ్యోభీ వర్థనీవ త్రక' లో నెలువరింపంబడి 

. నది) కందుకూరి వొరేశలింగము గార్కు వేదము వేంకటరాయశొ స్రీ) 

గార్కు రాయదుర్లము నరసయ్య శా స్రీ గారు, చాను (శ్రీ రాముకవిగారు, 

౧: వడ్డాది నుబ్బారాయడుగారు, 'నిడమరి. జలదురా (ప్రసాద రాయడు . 

శ గారు మంతి పెగడ భుజంగఈావ్చరాము, కాంచనపల్లి కనకమ్ముగార్పు ' 

స్ పేరి కాశీనాథశా స్ర్రీగారు, పీళల్లరును ' ఇాకుంతీలాపరివ ర సకర్కలు॥ 

. వా! మనక్ విశాజుగా.. శోకరు? 7. ంశేలటలసేకలో నిశీపములు 

ing pio సేనలను కూడా నసుకనున యాని ముక్క. ఆెలిగింప | 
క. Hr, CE renee RoI న 
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వ్యాఖ్యాన సాహాయ్య మున భఛాహ్య్యప్రాయముగ 6 బెంచి రచించుట 

యొకటి. నంన్కృతమునను, డెకుణపనను దొల్సి (ప్రచురితములగు (పతు ' 

లన్ని యుయుట్టి చూచి పాఠభేదములు, (ప్రత్తి ప్త (పబేశములు "అస్సగంబరి 

కించి పూ ర్వాపరసందర్భు ములు తాొబునాబుగాకుండ జేయుట రెండవది. 

కవితాధార సంగతి వేజే చెప్పణేల ? ఈతీరున జాలువాటుచుండును, 

సీ రాలియున్నయని కీరముల తొజ్తలనుండి 

ఇదరి సీవారముల్ ెట్ల[క్రింద 

"తెలుపు చున్నయ వింగుదీ ఫలోజ్యేదంబు 

జిన్డులై యందంద దో"డ్డశిలలు 

ములగఏ చున్నయని నమ్మికతో డ చెప్పటి 

పగిది కబ్దముపసై చి మృుగము లెల్ల 

కలిగియున్న యవి నల్క.ల శిఖానిష్యంద 

-శీఖాంకముల నీళ్ళ రేవు దొర్లు 

నమూాతియున్న ని యాజ్యధూూమంబువలన¢ 

జివ్రరుటాకుల కాంతులు చెన్ను దరిగి 

'తో గియున్న వి గాడ్సులం దొలడశి పాటు 

బోదియలసీళ్ళః భాద పంబుల మొదళ్ళు, 

6 (ఫథమాంఠను ? 

ఉ, (ఘాతముగాని పుహ్బయుు, నఖంబులం (దుంపని వల్లవం బను 

. న్యూఠముగాని రత్నము, రుచుల్ల బికోని నవాసవం బఖం 

జాతత చుణ్యసతృలము నట్టనభున్నుగు నొల తొంగి రా 

పొతిశయంబు నన వ్రనికీ నంచు విరించి రకం ల యుంెనో! 

- కపిరాజుగొరి ముఘసంజేశపుం 'జెలుంగు సేతలోని మచ్చు పద్యములు 
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ఫా, ఆపీట న్నడిశేయి వీథింబడీ కాంతొగారమున్ జేరు న 

ప్పూనుంబోణుల కల్లి బిల్సిగొని చూపున్ మావు "సెంజీక టిన్ 

సీ ఇంతే నొరగంటి సె ప డితళుకున్ని ద్దంపు (క్రొమ్మించునన్ 

(దోవంజూవుము వారలుల్కు-దురు చిన్కున్ (మోంత లేకుంకుమో ! 

ఉ, పె దలిబాసె పీడను గృసామతి కల్లినొ లేక చెల్చినో 

కాదన కీట్టిపాటియుప కార మొనర్సి నుదర్శనంబు మై "మె 

నాదట నిచ్చవచ్చు నిడలందుం జరింపును శాశ్చెడంగుతో 

శేదవుగాక క్రొమ్మైఆగు లేమవియాగము నీకు (వేల్ళిడిన్ 

కవిరాజుగారు చట్టనిరుద్ధము) = కూర్చొని మున్నగు నెరసులు కోన్ని 

శాకుంతలకవికలో దొంలించిరి. ఆనాటకములో సీచ పాత్రో చిత'నైంన 

వాడుకభాష యెంతసొగసుగ నడచినదో। 

క, ఇల నెంత చెడ్డది నను 

కులవృత్తిని విడిచిపెట్ట గూడదుగండా! 
తలచదును చదునుకొని మే 
కలం జం'ే బాపనయ్య కటికోడయ్యా | 

సీల్మాదిరాజుగారు సిద్దాపురమురాజ్యమును బరి పాలించిన (శ్రీ రాజా 

వత్సవాయి వేంకటసింహో(ద్రి జగత్సతీంద్రుని యాదరమునం దుని సంస్థాన 

కనిగానుండి ేరందెను, తునిశాణి (శ్రీసనుభ్యాంబిక యిీకవిని 
బపు గౌరవముతో. జూచినది, చేంటితుని రాజుగారు (శ్రీ వత్సవాయి 

చేంక' టసూర్యనారాయణ జగపతి రాజూవారి సట్టాభిసే.కసందర్భమున6.. 

(బదర్శనముచేయుటక్రై కవిరాజుగారు శాకుంతల మొంధ్రీకరించినటులు 

(ప్రస్తావనలో నున్నది. (శ్రీవారి నంస్థాననున నీయన జేగీతయుమానముగ 

శతావధానము గావించెను, ఆంధ్రభారతీ తీర్ధనారు  కవిభావణి యను 
బీరుదముతో సీయనను సత్క-రించిరి, కవిరాజుగారు తొను శ్షతోన 

ఎ థాని నన్నసరగతి యరాపద్భములలో( జేరుభొనెను, 
ఈక wpe SRE 
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శా, నానాసాధు సభానదార్య నుమనోనాళ్లీకనాళ (పణా 

ల్ధీ నిరాగ్యజ నికీతుమాన నువ-చో లీలామృ తౌ స్యాదనా 

పౌనఃపున్యరసోద యుండ సుమనః పై ౧కసంవేశిత 

(శ్రీ నాథుంక శతావధాన కవితా సింహాననాధీకుండన్, 

మ. తుని రా జేంద్రుశతావధాన కవితాతుప్తాత్నుం గావించి యా 

యన సమ్మాన విభాతిమై * సుకవితాయద్య స్త్రి రా జ్యేసకి ' 

మ్మునురీతిన్ గవిరాజటంచును జనం బాబాల గోపాలమున్ 

వినుతింప న్విలసిల్లు వాండ య గవితా విద్యానవద్యాకృతిన్ ం 

నీలాద్రిరాజుగారు కవియు శ 'తొవథానియుగాక మంచివిమర్శకుండని 

“అంధతు(తియులు ? అనిన చిన్నపు న్తకమువలనగం బెల్ల మగును. 

(శ్రీ చిలుకూరి వీరభ(దరావుగారు “ఆంధులచరిత్రము” లో నాం 

జీశమును బరిపాలించీన కాకతీయులు సూర్యనంశ క్ష త్రియులని తొలుత 

(వాసి తరువాత. జతుర్ధకులజులని మరలవాసిరి. పరన్పరవిరుద్ధముగ 

నిటులు ([నాయుటకుం గారణమేమని యడుగ ముదటిడి [భవము 

యనియు, రెండవది (ప్రమ యనియు. బిమ్మట వాదించిరి. అప్పుడు మన 

కవితాజుగారు (శ్రీ, రావుగారి వ్రాంతను నసపమాణముగం గాదని వాదించి 

కాకతీయులు శ(త్రియులే యని యీ వున్తకములోం చేల్చి (వ్రాసిరి. 

ఈ కూర్పునకుం బీకీకనాయుచు విమర్శకాగ్రోసరులు కానీభట్ట 
(బ్రహ్మయ్య శా (స్ర్రాగారు చిట్టచివర నిట్టులుత మయభి ప్రాయము వెలి(బుచ్చిరి. 

ఈ (,_.వతాపరు(దాదులు శూద్రులను (భమ పల్వురకుం గలిగినది. 

నేనును నందులోని వాండనేగాని (శ్ర కవిరాజుగారు (వాసిన యా 

(గ్రంథము చూచినతరునాత శే నిదివజకుం దలంచినది తప్పని (గహించి 

దిద్దుకొన నలసినవాండ నయితిని, ”’ 

ఈ యుభయనాదములలోని సాధుతాసాధుతలు నిర యించుకొనుట 

కిది సమయముగాదు, కనిరాజుగారు ఛక్క-ని నిమర్శన వ కి కలవారని 
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* ఆం|ధక్షు, _ర్రీ)యుల ” వలన బత్యతమమగునుం అేమనకుం (బన్ముక 

వివయము, 

సీలాద్రిరాజుగారు అచ్చతెనుగులోను జక్క-ని చిక్కని కవిత 

సంతరింపంగలరు, ఈ వృత్తాంత మో చాటుపద్య ము ఇవాటుచున్న ధి, 

,ఉ గూటిపులుంగులన్ ముంజంగి కూళతనంబున నేయునట్టి వా 

జేంటటలు గీటలున్ జమునిపీటికి బాటలు రాచపాడీకిన్ 

శేటులుగాక మూ ర్రురెద' జిందజవందణవో రొద౯ొ దెసల్ 

బీంటలునాజంగా ననికిం జెండ్లికి బోయినయట్ల పోవలె౯ 
సూటి కొలందికిన్ దివియం జూచి నిగిడిన మూ డ్వజేతి వో 

లీచి తనంత తావలచి యుక్క_టిపై (బడు వూవుంబోండి మే 

మీటిన చన్నుదోయి వలె మోందికి రావలెనొక్కసెట్ట మె 

పాటున క్రొ _త్సనెత్రుకలవమ్ములు (గన్నుల "బేరురమ్ముు నో 

నాటవలెం దగం దనమనమ్మున నూరొని ముమ్మరంపు మై 
తీంటటలువోం బెనంగవలె: ేనియ నేటలవోలె నెళ్తురుల్ 
నోటయబడంగ నాడ్గజచి నూల్కొనలావలె నీడబోని పో 

- శాటమునం దొడల్ విడిచి (గక్కున నక్కునం జేర్చు వేలుపుం 
జోటి చనుంగవన్ మిగుల? జొక్కవలెన్నతి 'పేరసంబుతో 

. నోటమిలేక కా (బతికియుండినచ్లో మగలెల్ల పీండెపో 

మేటినుగం డనంగం బుడమిం బసమిజులో నేలగావలెన్ 
 పాటుపడంగ నొవ్వు తమపాడికిం బాలక దుక్కిముచ్చులై. 
కూటికొజంత లేక తిని కూర్చుని యొండిొరు నిక. సక్కివున్ 

+. మవూటలనాడిగొంచు వెడనవ్వులతోడన (ప్రొద్దువుచ్చి మై 
మటన్ కొంతయున్ జముని పాల్పడి సోనంగమేవెయేవెపో 

వష నా నయన. మని మోసలు (ద్రవ్వెడు రాచ నారికీ౯ా 

bP! ఇటు! కం స్య ముతియ్య ము నా౭డునాంటికిక an 
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1882 
తెల గాణ్య వైదిక కాభీయులు, తల్లి: కామాథఖీ,. తండి! సుబవ్మాణ్య 

శర. జన స్టానను : "నెల్లూరు మండలములోని శకలువాయపురము, నివా 

సము; కడప. జననము ఉం? - 1882 నం! విరచిత కృతులు: 

౧ (బ్రవ్మా పురాణము, ఆలీ, (బ్రహ్మాండ పురాణము. 3. కొ మారి కాఖండము 

(సాం చాంకర్గ తము) ర. సర్వనంగ ళా పరిణయము [మహా కావ్యము 

౫. హోలాసమాహాత్శ్యము ౬. లలిచోపాఖ్యానమ 8. (శ్రీమ(ద్రామొ 
యణను ర సం[గ్రహరామాయణము ౯ విచిత్రపొదు కాపట్టోభిపీ, 
కము ౧౦. పాండవాజ్ఞా తచానము. గగ, ైవజ్ఞ్ఞ సార్వ కొమ విజ 

యము గవి. నీతా స్వయంవరము ౧౩. సుశ్రక ౧౮. కీరవాణి 
౧౫. నునోరంజని; ౧౬. యతిధర్మ (ప్రదీపిక ౧౭. సత్రీతిలక. ౧౮ కడప 
నుండల దరిత్ర ౧౯ ఊద యగిరిముట్టడి 2౦. (శ్రీకృస్థానతార తత్త్వము 
౨౧. (శ్రీరామావతార తత్త్వము (కొన్ని యము ద్రితములు| ౨-౨. శ్లేదా 
రారు ణాచదల ఖంిగనులం (స్కాం౦జాంకతర్లతములు] ౨3. హృదయా 

నందము. |[శల్పిక (ప్రబంధము-పద్య నంఖ్య మూడు బేలు] ౨౪. (శీళంశర 

గురువర చరిత ము [3 జీలు పద్యములు] ౨౫. కవినవిలాసము. ఇత్యాదులు, 

అధునాతనాం(ధకవులలోం బుఠరాణవాజ్ఞయనమునంక య జూచిన వారు 

నలుగు కై దుగురు నూత్ర్తము. వారిలో భారతరామాయణమనుల నాద 

రింఛచినవారి సంఖ్య పెద్దది, సంస్కృత ములో అస్ట్రాదశవురాణములుకలనవ్రు 

గదా! వానిని జాచుచున్న పారు తక్కువ నే డనువాద వాజ్బయ మునకు, 

విశీపించి పొరాణగాధలకు మనవా రంతగాం జెవు లాగ్గకపోవుటచేం 

గాబోలు భారత క న? నాలుగైదు పురాణములకంకొం 

చెలుపబానలోం బురాణనులు 

_ ఈకొటుంత కొంతవజకం Asa em జనమంచి శేపా ద్రిశర్శ 

as యావచాంధ్రమునకు నభివందనీయులు, ఏరు (పస్తుతము కడపలోని 

లకీ 
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' లలితోవిలానసము * న వుణ్యజీవనము గడుపుచున్నారు. వీరి యుభయ 

భాహాపాండిత్య మ(ప్రతిమానము, పొరాణికత గృ (పరిజ్ఞాన మసమానము, 

ఉపనివత్తులు చదివిరి. సూ(త్రభావ్యము నెజిల్రి. 

-శీసాద్రిశర్శగారి యభినివేశ మూశ్చర్యకర మైనది. ఏకు (వాసిన 

పద్యములు 'మొ త్రము లక్షకు మించునేవో ! * పొండిత్వమున నున్న 

వన కవిత్వమున శే” డని కొందణి వాదము. వస్తుస్థితి నిర్ణయించుట 

తరముకాదు,. ఈ విమర్శ కొయగినవారు ప్పరాణక వులలో నెందజుందురు] . 

వీరు (శ్రీనుగ్రామాయణమును  ెనింగించిరి, అది న్వేచ్భాను | 

వాదము గాదు, విద్యార్థులకు సత్రము సులభముగా6 దెలియుటకు .' 

' శ్లోకమున కొక పద్యము చొప్పున (వాసిరి. విసువు విరామము లేక ' 

యిన్ని పద్యములు (వ్రాయుట కవి కండ వలసిన గొప్పథక్కులలో నొకటి, . 

శర్మగారు మూ రీ భవించిన దై వభ కి* ఫీరి గ్రంథము లన్నియు భగవ 

తరము లే. (బ్రహ్నావురాణ మూ-0 సీక రించిరి, (బహ్మాండవురాణ మునున : 

దించిరి. స్కాందమున శేళామె త్తి కామారిశాఖండము శీదారారుణా'. 

చలఖండములు పరివర్తన మొనరించిరి, "తొండ నక్ళష్ణ భాగవతము ఆ సర్వ 

నుంగళాపరిణయము-హనుమద్విజయనుం-శృష్ణా న తారత త్య్వము (18భాగ. 

'ములు)-రామానకారత త్ర్వము (10భోగములు)-నంగ్రహా భారత భోగవలే, 

'శామాయణములు = ఈ(గ్ర6థ ములన్నియు' భగవత్సంబంధములే గజా! 

'శకిశ్రవిమయమనముగూడ నెజుంసదు నని కడపమండలచరి(తీ - ఉదయగోః 

ముట్టడి రచించి చూపిర్, శర్ముగరికి మీనుచరీత్ర మనిన నెక్కున మకుడక్ష.. 

పెద్దన వీరి దృష్టిలో మజోమహోశర(ధళవి, ఇతని జన్మాదికము న్య 

గూర్చియ్యు, 'సీతని కవిత్వవిశేవములనుగూర్చియు ఏరు చక్కని పరర 

నములం జేసియున్నారు అవి సమంజనముగా నుండును, పెద్దన బు 

మండలనునల౫౮- చ్యూపాటునీనునురడు “ దోరాల ? గ్రామమున “gl 

భని పీ చేశ లింోనన వంతల గోటు (పొనీర ఈవిమయమున ననేక ఫల 
4 
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పరిశోధనల జేసి సపమాణముగా నాయన నాదమును గా దని వాదించిరి. 

ఇది వీరి చరిత్ర పరిజ్ఞానము వెల్లడించుటకుం బనికిపచ్చును, పీరు ప్రత్యే 

కముగా ' మనుచరిత్ర హృద యావివ్క.రణము * రచించిరి. 

చిన్న నాట శీసాది శర్మగారు కడపలో విద్యాభ్యాసము కొన్నాళ్లు 

చేసిరి. అక్కడ ససిగం జదువు సాగమి కాళీ పట్టనమునకు( బదునొకండవ 

య్ంటటం బయనము సాలించి కాలినడకవే నాలు ేండ్లకు వారణాసిథ 

'జేరకొనిరంట, అచ్చటం గొని ఇనత్సరము లుండీ సంస్కృతవిద్యాధ్యయ 

నముగావించి వచ్చి, విజయనగరము, కసివికోటలలో. బండితసన్ని ధిని 

స్కంధ త్రయాత్నక జ్యోతిర్యిద్య నభ్యసించిరి, జ్యోతి కృాస్రుమున కర్మ 

గారు చాల. (బ్రజ్ఞావంతులు, 

జ్యోతివము చెప్పుచు నందటి నాశ్రయించి తిరుగుట ఏరి కిష్టము 

గాక కడపలోని యాంగ్ల, పాఠశాలలో నాం(ధ్రపండితులుగా. (బ్ర'వేశించిరి, 

సెల్టూరికడనున్న జన్న నాడశ్లే (త్రమున( బినాకినీతీరమున కామాశ్షీ 

మల్లీ కార్జునుల సన్నిధిని పీరు నడుమనడుమ బెక్కు-నెలలు వసించి తపము 

గావించుచుందురని వినికి, ఆయుపాసనామహిమచేతనే పీరు మహోోత్సా' 

హముతో గంటకువందలు వద్యములుప్రాయుచున్నా రని చెప్పుదురు, 

ఓఒకనుబోళయు లీట్లు (వాసిరిం 

, ఆ. చె ఉన్నకవులలోనం జన్నకవులలోన 

నిన్నీ కృతులు (సాయం గన్న చేవరు 1 

రోను: డల్ల పోత రాజునకుంబో అం 

బలుకుందోడో యీయొ లలిత నీకు, 

ఏరు నరోంక్రీతీ చెంనరింప లేదు, జనమంచి కోళ్ళగోరు విద్వత్కవు లేగాక 

సత్త ములు నవ్యాదయులు, పరమభాగవత్ త్తములు, దుర్విమర్శన 

ములు దురహళంకారములు ఏరికినచ్చవు. ఒకవ్న్వు జెక్కడో రక సభలో 
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మన శర్శగారిని వ్య క్తిపరముగా దూమివ మొదలిడిరంట. ఆ సభలో 

వర గారును గలరు. కాని వారు నవ్వుకొనుచు నూరకుండిర। ట, 

అయినను సభా వేదికకు. (బక్కవారి (ప్రోత్సాహముచే నెక్కక తప్పినది 

కాదు. లేచి చెన్పినమాట లివి; “మహోజనులారా! ఈసమయమున 

వాద(పతినాదములు జరవుట నొ కిష్టములేదు. వనాండో ఎన్ని తరముల 

(కితమోా జనులయెడ మంచిగా వెలంగుచుండుటచే మాకు “జనమంచి” 

యను నింటిపేరు వచ్చినది, ఇప్పుడు చేరును మొగము చెండుకొని నాకీ 

వళి ననవనరముగా నొ (ప్రతిపక్షుల వినుర్శించితి నేని మాయింటి 

బీరు నేతిబీజ కాయను జేసినినాండ నగుదును, ” ఈ నాక్యములలో: 

భర్శగారి సహృదయత వ్యక్త మగుచున్నదిగదా ? మహోకవులకు 

'నుంచితనము తో జెనచో వచింసనేల | శీసా ద్రిశర్శణారు దతృమండ 

అమునశే గాక 'తెలుయ బుడమికి వన్నదెచ్చు కవులు, నాస్తికళా 

ప్రాబల్యముతో నిండియున్న చేంటికొలమునకు శర్శగారినంటి భాగఎక 
కవులు వోరి (గంథములవంటి భక్తీ రనపూరిత (గంథములు మిన్నగా 

జనింపవలసి యున్నది, శర్శగారి (గ్రంథము'లెల్ల వెలువరింస దీశ్చీంచీన 

శ్రీ వావిళ్ళ వేంక శేళ్వర శాస్త్ర నీ గారి నిఖినందింపవలయును, శ 

"కభోవ్రపూర్తులు శావ్యస్కృతి తీర్థులు నగు కేపాద్రిశర్శుగారిని గూని. 
కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారి ప్రశంన యుదహారిరపందగినది. “వీరి కవి: 

త్యమునకు ఏరి వీనయాలీశయము శోభను గలిగించుచున్నడి కవిత్వ * 

పొండిత్యములకును, సోజన్యమునకును నిత్యనంధి శేదనుట నున మోతింగిన 

విషయమే. ఏ రెవ్వరినిగాని యకిశ్షేవంచినట్టు, ఎ గోని పొడవ 

నకం బూనుకొన్నట్లు గానకోయ. 'సొడన్యతు వీరి శోలంశోరనను 
. ద్రఖ్యాలీనై (పాకులాఈఊవోరుకొరు, ,,, 4, & (శే క 

. శర్మగారి నిత్యము భో రాళథోరణీ గలది. :ఓరీ (గ్రంథము అన్నీ 

సననాదములే చుగూటటేర్ల! గళ్లు నాగరనీకితుంటి కెంత గా+ ్ రుడలిక! ఓ క్ 
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తెలిసికొన జాలము, కొమారికాఖండమునండలి గారీశంకర వివావా 

ఘట్టమున పీరికవికాభార జావ్నావి వలె నిట్లు పొంగారుచున్న ది, 

క. కనిపెట్టుచు (్రాహ్మణసరు 

లనూన పద్ధతిని సాగునట్రానరుపలాం 

దనయాన్వయములం జెప్పం 

గను బూని హిమాద్రి యనియెం గన్యక దీనిన్, 

క, పితరుల చాహీ(రతిగ నా 

నుతగా నెటు ౦ దగును శుభగుణ నిలయన్ 

మతిమద్వర్య నొసంగిద 

హితమిది లో కాళి కన్న యిచ్చు పొలయుటన్, 

అనియూరకుం డె; నల్లుని 

దనంబడు వంశం 'ెజబుంగం డయ్యెంగానన్ 

మునిముఖుల నడిగె వంశం 

బన గెయ్యది శంభుని దని యంద చేజటుగమిన్, 

క్ర 

మ. వనజాశ్షం డిటు పల్కె.; నెవ్వరిని సీ వారన్ వచింపంగ శే 

రని వారిం గని (ప్రశ్న మోావడిగినన్ రా దు_త్తరం బెవ్యనై. 

నను గుర్తింపణరాని యన్వయము వింతంగాంచు నీయల్లునే 

యనుసోందంబున (బశ్నచేయు; ముతయే యానా _ర్తలం జెప్పేడున్ స 

క, వినుమహియే యహిపాదము 

ల నెటుంగుంగాని యెవం డిలొస్థలిం జెస్సం 

గను బూలునె తెలియుద్యు నని 

తన గోత్రము జేవ్ప(జేని తగ మద్భోగీనీన్, 

క, వసలోంగ రోద్యు శంఖున 

కషమూాన్యయు! డగుట్క నన నమ్మాటకు నం 
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“జెసలాను పోసధ్యను; లొ 

సుసమయ మూావేడుగలరకు(6 జీేోటెయి యుండన్,. 

చ, హరుడిపుడేవి యుత్తరము నారసి యిచ్చునో భీనులార ని 

తృరుణమునందు వింద; నుని త గజినుందుచు సభ్యూ లెల్ల నుం 

డిర్సి ధ్వని యద్ది తా నట నీలగళుండు విమర్శపద్ధతి౯ 

వరమతి నెన్ని భీతుండగు వానివిధంబున నాన తొన్యుండ్రై. 

(గంథవిస్తారరచనలో నచటనచట గొన్ని వ్యర్థపదములు దొరలినను, 

శర్మగారి భారా నాహీిక"మైంన శయ్యలో నవి పరిగణింప దగినవికావు, 

కవిత్వమే తపస్సుగా భావిఎచి, ఈరాపికతో మనస్సు నిలబెట్టి యెన్నో 

మహోకృతులు రచించి యిచ్చుచున్న "శీసంది దైశర్ణగారి చేవ రాయల 

సీమలో తెలుంగునీమలో విలువయిడ రాని యొక మేలి రవ, 

* 



తిపురాన వేంకట సూర్య పసాదరాయకని 

1889 - 1945 
తెలగా వంశీయుడు. తల్లి: నారాయణమ్మ. కండ్రీ : తమ్మయ్య 

దొర. జన్మస్టా నము: (శ్రీకాకుళము తాలూకాలోని సీద్దాంతము, 

బననన : 1869 అక్టోబరు 81 లేదీ. నిర్యాణము: 19ఓ£5. ముద్రిత 
కృతులు : ౧. నిర్భఛన కునూర సంభవము ( ౬. అళ్వా సములు. 

1918 ముది. ] ౨. రఘూదయను [ ర. అశ్వా., 1924 ము(ది.] 3, రతి 

విలాపము [ద్విపడ శావ్యము 1926 ము(ద్రి) ౪. పెంయిలురాయ బాగము 

[శాళిదాసుని మేభు సంబేళమునకు స్వతంత్ర బేశీయ గేయా ను వాదమా. 

1940 ము(ద్రి] అము(ద్రితములు : ౧. నిర్వ భన రఘువంళము || శ్లో కమునకుం 
బద్యము గాంబెనింగించినది. 19సర్గములు] ౨, ఇందుమఖీముంచారము (అజ 

చరిత్రము] 8, ఉత్తరరామ చరిత్రము [భవభూతి నాటకమున శాం ధికృతి] 

రోం కరా తార్జునీయము [ ఫారవికిం బద్యాం(ీకరణము]) ౫. అజవిలాపము 

(ద్విపద ఇది “భారతి? లో (బకటించిరి] ౬ నృుతజీని జీవిశతాన్భుతము, 

[రమ్మయనిభూ! తండ్రీ! కవి_గామజీ!)) అను మకటముతోం దం(డిగారి 

జీవితచరిత్ర ప్రతిబింబించునట్టు (వాయంబడీన చిన్న(గ్రంథము] ది, శ్రీరా 

మాళ్వ్య'మేధము (పద్భపురాణనులోని పాళోళఖండము, ఇది యసం 

పూర్ణమ] రా శ్రీభగవద్లీ శామృతము ['చేశీయ-చృందోగీతిళలలో 

ద్వి పా్యతనాటికగా రంచిపంబడినది |. 

(శ్రీ సూర్య (ప్రసాదరాయక వి (తిపురాన తమ్మూయ రాట్క_పీంద్రునకుం 

దగిన తనయు(డు, ఇంకను కొడుకు కళా(వపూర్ణుండుకా లేదు, సరిగాల బదు 

నాలుగు నెలలేని నిండలేదు. తమ్ముయకని భగవదాజ్ఞకు ఒద్ధుడయ్యెను, 

పాండితిలోం గవితలో వీరి రచనములను బట్టి పరికించినవారికి “పు(కొది 

బ్భేత్సరాజయి మృనివించును. నూర్యప్రసాద రావుగారి జననం 1889లో, 

ఆయనశేమి ?) పరులకడకుం బోయి చేచాంపనక్కటజు లేకుండ, స్వేచ్భ్ళగాం 

ద్గిని చేతులార నింత పెట్టుకొను (శ్రీమంతుల నంగఢములోం బుట్టను, 



(త్రీపురాన శేంకట సూర్య ప్రసాదరాయ కవీ భతి 

రఘువంశము మొదళొడ్సి కావ్యములు, నాటకములు మున్న గాం 

జదువవలసిన వెల్ల 6 జదినిరి, తెగులు తనివితీజ వినిరి, తీండిని స్థరణకుం 

'దెచ్చుచు, పండితుల మెచ్చు లందుచు జూనుదెకుంగు లో దియ్యని కపి 

తము కట్టుటకువ్యకమించిరి. రఘువంశము కుమూరసంభవము, శ్లోక 

మునకు(బద్య ము చొప్పున జెవ్పీగి. మొన్న 1940 లో మేఘుదూతము 

నకు కడు. (గొ త్రరీతిని గేయములలో ననువాదము గావించి (ప్రకటించిరి+ 
ఆంధ కాభిదాను(డని యీూయనకు బికుదమున్న ది. “భారతీతీర్ణ ము) లో 
(శ్రీజయపు నాధీశ్యరుని వలన పీకి “కవిభూవణి యను నుపాధి లభించినది, 

వానిశోం బనేమి ? ఆంధ విశ్శకళావరివత్తు నారు 194కి లోయ జిలకోమర్తి 
కవితో పాటు వీరిని “కశ్యాప్రపూర్ణు” లని బిరుదనామ మిచ్చి మెచ్చిరి. 

నసూర్య(పఫాదరాయ కవి కనితాకభభోం (బవూగ్గు. డనుట కతని 

కృతుల పరమ్మప్రమాణములు. ఇక్కనిమణికి ( దిక్క నమఖకవిత యాదగ్శ 

ముగా నుండి మున్నటంలు పదము పదమునం గానవచ్చును, ఫొలువు గల 

తెలుప పలుకు గూర్చులో మంచినీరు మన కవిగారి కున్నది, ఏరి 
“నిర్వచన కుమార సంభవము లో సెల్లను గందములు, గీతములు, 

'పిద్దర్భత్తములు సెక్కు. లేవు, ఉదాహరణమున భొక మెత్తని పద్యము 

చూడు | 

క. కటనుల తీంటటలు వో గజ 

ఘటలు నరళతరుల రాయంగాం 'బాల్వడీ తశ్ర్ 

స్ఫుటతరవరిమళభర ను . 
చ్చొటున న్నెత్తముల. జేయు సురభిళములుగాకొ, 

౧ అఆ. ౬ఒరా ప 

“రభఘూదయము ? లోని వొక రెండు (పళటింతును : 

మ, ఒక నసొడొక్కొనముదాంథ సిందురము గండోద్భూత కండూతి కో 

ర్వక యీ చెట్టునరాయ మారె వలపారన్ దీనిపై పట్ట చా 

35 
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నికి నీవోర ధరాధిరాజనుత కన్నీరుట్ట శ్లోకింద స్క J 

దకుమారుండసురాశుగక్ష.తులు వొందం గుందుచందయునన్, "౫ 

ఉ, ఆదినమాదిగానె (త్రిపురారి ననుం గగిటై రిం జేసి కుం Wt 
భోదర యోోాహిొమోా?।ది ఉహానుండి యిటన్ దరింజేరు జంతువున్ ' 1 

గాదన కారగించుచును గావుయు దీని నటంచు. బం దో మ 

డో దయిళాకఫోలములతో నెలనవ్వులు వియ్యమందంగన్ ల కేల్ 

౨ ఆ, 5౬, 00 పకి శ 

పేరి గంథములలో ణే పట్టులు పట్టిచూూచినను తియ్యని వలుకుబక్లతో' 

గనుపట్టుచున్న వి, ఈయన కృతం లన్నియు 5 ననునృతులై నను, చనల, ; 

చేతలో నొక (క్రొత్సందన ముండి యందగించుచున్నది. మేభుదూకము.' 

నకు న్వంత త్ర శేయరూపముగా వీరుగావించిన తెలుంగు పరివర్తనను. 

ఫీరి కృతుల “కెల్ల గిరీట ము. యనా నున్న నేంటి నలక్షజ్లో 

'కావ్యములకును నిది మస్తక నూణిక గ్టము. (శ్రీ జయపురమనో రాజుల 

శ్రీ విశ్రమ'బేవవర్శుగారి కీ కృతిని 'పెంపుకుబిడ్డగ నంపి9, వారు డాగిక్ట్స 

క్రీరామచందున కర్సించుకొనిరి. ఈకృతి తోలుత మొయిలు సాల! 

లలో శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశా(స్ర్రీగారు ముచ్చటించినటులు “. , క 
యల్ల నల్లన విరియుచు నల్పులు నగొల్పుచు నమ్మృత బిందులోలుకు నలట్లన్స్ 

శకులోలె నులలితములై జిలు జిలు మన( జలువలం జల్లుచు' జవ్రట్య 

జిందుచు విందులు గొల్పుచు నున్న పలుకుల పొలువులో మురిపళ్ణ 
టోయ్యారపుటూపుందోంవించు కయ్యతో 'జీళికెలుంగుతీరునం గడ 

డియ్యుమైన పాటసౌరుతో నిం నిట్లు తెలింగించు టన్యుల కసాధ 
దగిన ట్లున్నది, .... 

సీ, పునవుందేనె సోనలై పెవులపండువు సేయు 
““ కభికివల్మ్ళుల నుద్దులొలుక నేర్చు 



త్రీపురాన వేంకట సూర్య (ప్రసాదరాయ కవి 275 

బథ్ధెమ్ములో. బాట పాటలో? బధెముం 

గూడి రా వోయిగాం బెడ నేర్చు 

నరంటిపం డొలిచి తొనరబచేత నిడురీతి 

భావార్థముల. దేటపజుపనేర్చు 

గానాభినయ నాట్య కవితాకళలలహార్చి 

యరుదార నాటకా లాడ నేర్చు 

సగ్వగతుల నీకును సంతస క్ముు౮హార్చు. 

గాభిడాస నసత్కవి మేఘ కావ్యకల్ప 

పుష్ససౌరభ లవారికా నూ ర్తి మైన 
మా మొయిలు గబ్బపుంగన్నె భూమహేంద్ర ! 

మొయిలు రాయబారము, 

భలునన్నె జోతిరేకల చుట్ట్లతోయహాడి 
పొలుపారునే చెమిలిపురికన్ను పట్టుూాడి 

యిలరాలం గొడుకుపై (ల (వేముడిని చొనిం 

గలువజే కిడుజెవిం గయిసేయు నాగారి 

నెలళాల్ను శిరసు వన్నెలలచే నెంతయుఓ 

'జెలుపారు కన్నుం గొల్కులతోడి గుహుని య 
ప్పులుంగద త్తడి నవల మలగవుల మజు(మోత 

లలను బిట్టుజీమి గొండిలికిం దార్భగదన్న |! 

(కొమ్మెజపు. , 

కృట్టికవితతోనున్న యూ * మొయిలురోయా'భారము ? (కొతృతీరుగలమై 
నచారువుగా నున్నదనుట నిర్వివోదము, యశ్షు(డు చిట్టచివర మేఘున 
కనుచున్న మాటల యందపుం బొందిక కనుంగానుఃడు ! కాళిదాసుని 

కవితతో నియ్యమందుచున్న దిగణా | ““ 



976 ఆంధ రచయిణీబు 

మొయిలురాయండ | యిట్లు మొదటివియు క్రి + 

జాలశోకించు నీనకియ నో దార్చి 
నంది కోరాటలకొ నలప నా చెండి 

మలనుండి వేవే” మరలి మే తెంచి 

తగినగు రులత్ “డయ దరభాయ'తొవ్లీ | 

పంవీన నేమంపువా రృలం చేల్సి 

వేబోక తటీమళ్లై విరవోళిం (బ్రిదిలి 
తీలరు నాజీవము న్ని లుపంగదయ్య | 

ఫో # శ # 

ఇట్లు నీదు మెటుంగు టిల్లాలితోడ 

సీకిన్నండు వియు క్రి బేకుండుంగాక | 
ఈ మొయిలు రాయ బొరములోని శోయముల తీకుననే శ్రీ భగ 
వద్దీతామృతము” కూడ రచించిరి, కృస్టార్జును లిరువురు నిందుపా(త్రలు,. 
ఈ (గ్రంథమింకను ము[దణను. లోనికి శా లేదు, 

శ్రీ సూర్య(ప్రసాదరావుగారు.. ెలుంగుకవితలో. మంచి మంచీ 
మెలకువలు శతేలిసిన సరసకవులం, శనితలో నధునాతన భావములు 
ఏరియందున్న విగాని, భాహావిమయక మైన. సంస్కారము. వీరికంగీ- 
కారము కాదు. 1927 లో బళ్ళారిని జరిగిన ఆంధ్రసాహిత్య పరిన్న. 
జ్వార్థిక నుభోనభకు వీరి నధ్యతులుగా నెన్ను కొనిరి, న్ 
/ 22 సం! జూలై. 18న. శేదీని జార్టీచక్రవర్తీకుమాకుండు “క్రిక్! 

"అక నేలు '. నుదరాన్తు సునేటు వలులో శ్రీ వేదము వేంకట శాల్లు. 
రా అ స చ డ్ ఖుశ్లాడ.. సుంద రోరాశుక్లా స్త్రీ గారలతోపాటు మన వసా 



శ్రీపురాన వేంకట సూర్య (ప్రసాదరాయ కవి వీ? 

నెన్నో సన్మానము లందిన ధన్యులువీరు ఈయన ఇష్ట దేవతా ప్రార్థన 
మిట్టున్న ది. 

నః వానస్థలంబు లశ్లీ @ సరస్వతుల త్స 

ద్దాంత మైనట్టి సిద్ధాంతేమనియు 

జననంబు విద్యాయశ క్లీగుణాకరం 

బగు (క్రివురాన వంకా యనియు 
వప్త 'బేవీభాగనతముం జెల్లించి జు 

పెసలు తమ్ముయ రాట్క_వీందుం డనియు 
నిత్యకృత్యమ: భన(శ్రీత్యర్థమై నవ్య 

కృతి పువ్స పూజలర్పించు టని ముం 
జెక్సిళొనోట కుత్సాహంబుం జెందం దగిన 
యిట్టి యొన్నత్య గరిమ నా కిచ్చినావు 
వినుతి సేయంగ దరమే నీ వినమ దనున 
దథ సత్సకు కరుణా కటాక్ష మహిమ, 

చ. కడుకోనీ యన్యులంగడుపు కక్కు ఆీతీం జెయి సాయపకుండం జాం 
గుడువలల గట్టంగా నొరులకుం దగ బెట్టలం జూలినంత యె 
క్కుడుసిరు లిచ్చి దానం (బతికూల నుదొది వికార చేస లం 
బడి ఇడనీక నీదుపదభక్తునిం జేసితి వింతయొవ్న'జే ! 

తకు 



తిరుపతి వేంకట కవులు 

1871-1919 
1870-1950 

ఈజంటకవులలో మొదటివారు దివాకర్ల తిరుపతి శా స్ర్ర్రీగారు, 

శిండన వారు చెళ్లపిళ్ల జేంళట శాస్త్రిగారు. తిరుపతికా(స్త్ర్గారిది 

వలనాంటీళాఖ, అభిజనము  ఎండిగండీి ( శృష్టానముండలము )* కల్లి: 

"శేసమ్మం తండ్రి ; వేంఠళటావధాని, జననము ! 1871 'సం, నిర్యాణము | 

1919. వేంళటళా,్త్రీ గారిది ఆరామ. డావిడశాఖ, జన్మ స్థానము : 

ఏనానము [ _ఫెంచివారది ], నివాసము : కడియను. తల్లీ : చం(ద్రన్ము. 

తండి ! శామయ్య. జననము 15701 (ప్రమాదూత సంవత్సర శ్రావణ 

శుద్ధ ద్వాదశీ సోనువాసరను, నిర్యాణము : 15 సిగ్రనరి 1950 సం 

శివరాత్రి పుణ్యదినమున, విరచితంథములు ; పొండవజననము, పౌొండ 

వోద్యోగము, పొండవాళ్వ మేధము, పొండన రాజనూయను, సొండవ 

విజయము, పొండవ (ప్రవానము, ముబారాత నము, ను చ్భకటిళము, 

(ప్రభావతీ పద్యుమ్నము, బొలరానూయణము. (నాటకములు), బుద్ధ 
చరిత్రము, అతు జణాపరిణయను, ఏలామవోత్మ ధను; శ్రీనివాసపీలానము, 

'జీవిఫాగవతము, పతివ్రత, సుశీల, పూర్వనారిశ్చంద్రము, శివలీలలం, 

నొ నోరాజసందర్శ్గనము, (శ్రవణానంద ము _ పద్యకృతులం], విక్రమూ౦॥ 

జీవ చరిత్రము, 'చంద్ర(ప్రఫోచర్మికమా, వార్గ చరిత్రము, (నడక గ్రంథ 
ములు ]. గుంటూరరి నీకు, గీరఠము, శృంఖలాక్భణీకర ఇమా, పశార్థం 

పుళ్యాం, పళ్యశబ్దవిచారము, శని(గ్రహాము (విమర్శ(గంథములం ]: CN 

వధానసారము, గుంటూరు శతావఖానము, సినపొడు కళొవథానము, 
=. జీమవరాగహార శ్రతావథానము (శతొవఢానకృ్ళతులు] ఇత్యాదులు, 

కోన మటిం 'వచెతీంగియును దుందుడుళోప్స6ంగ6 జెంచీనార్ మీ" 
మానము "రెండు కోసలకు మేమె కపీంద్రులముంచుం. 'టెల్సలో 
. రోజయిన గటీవరుల్ మముగోల్వుండు = గల్బీరేని యా ' 
Bin Wags wes దలలుంచి (ఆక్క టే 
న OL 



అని ప్రతినవట్టి కొన్నినా శ్లాంధ్రకవితా సామాజ్యము నేకచ్చత్ర 
ముగ బరిపాలించిన తిరుపతివేంకట కవులు జగ మెటింగిన (బ్రాహ్మణులు, 
అంధ దేశమున ఏరి వేకు నెజబుంయని యభీజ్ఞు (డుండ (డు, అభినవాం(ధ్ర 

కవులలో వీరిని గురువులుగా భావించువారు నందలమిాంద నుందురు. 

తిరుపతి శేంళటకవుల కేక లవ్యశిష్యుల మని చెప్పుకొని గారవింపల బడు 

వారు సెక్కుణు. అఆంధ్రవసుంధరలో పీకు సందర్శింపని 'రాజాస్థానము 

లేదు. ఆరంభదశలో. దిరుపతి వేంకటకవులు “తిరుపతి వేంక కేళ్యరు” 
లనియే తెలుయనాంట వాడుక. ఈజంటకన్ర లే మహో రాజును లెక్క 

సీయలేదు.  “అనుభవించితిమి దీవ్యద్యోగములను రాజాధి రాజులకన్న 

నధికముగను” = “వనుపునెక్కి.నాను ధరణీం[చులు (మొక్కంగ నిక్కీ 

నాము అని చెప్పుకొనుచు. (బతిపట్టణము (ప్రత్మిగామము తిరిగి 
నారు (ప్రతిదాతను దర్శించినారు. వారిచేం . దగినట్లు నన్మానింపం 
బడినసశే - లేనిచో సహజకవితా ధోరణినిమొగము వాచునట్లు 
తిట్టుంబధైములు వెప్పుటు ఈ కవులు సిద్ధ వొాక్కులని వారువెజచి 

పాదాశ్రాంతుల పట క్కుచోట్ల జరిగినది, అనిదంపూర్వమైన ఏరి 
యద్భుతశ క్రి కబ్బురపడి యచేకకవులు “శిష్యా ఒవా మ్మని చరణ 
ముల బడంజొచ్చిరి. ఏఏ యవధాన (పలిభ నరసి తెనుళపమన్నీ 
'లెందజో బిరుదముల నొనలీరి; సాలువలుగప్పిరి; సన్నానములు 

చేసిరి; వనుగులవై నూరేగంచిరి, 

తిరుపతికవుల జీవిత మొక మజా భారత ము, బం'జీ పర్వము పరిశీలించి 

నను (బతిజ్ఞలు సేయుట, మోిసములు దువ్వుళొనుట, (పతిపక్షులను బరిహ 

_ సించుట, పద్ధవ్యూహములు పన్నుట్క వానిని భేడించుట్క యొదిరి 

యొట్టివాండైన సాహసించి మోంది కురుకుట--యివిచూతుము, ఈ భారత 
మున గూడ రాయ బారముల రభసలు, శతభఘ్నుల చవూడులుు పాకు _ ఫథ్యప్రయోగములు, అట్టహాసములు, ఇాలుకుట్టనములు కలవు, ఉద్యోగ 



రగ ఆంధ రచయితలు 

విజయములు, రాజసూయాశ్య'మేధములు దీనిలోనివే, గీరతముకూడ 
సీ భారతములోనిదే. ఈ ఛారతసంగరమునచ “గుంటూారినీను కురు: 
శ్నే(తీము. వాగ్యుద్ధములవలనం దిరుపతికవుల యశశ్చంద్రికలు నలః 
మూలల వెల్లి విరిసినవి. ఇంత నిర త్యుముగా మసహారాజులన్తు మళళ 
పండితులను ధిక్కరించిన తెలుప కవులు (శ్రీశాశాదు లేకొందఖో 
మనకు వినంబడుచున్నా రు. 

_ సంగరశక్రిలేదు వ్యవసొయమునేయుట నున్న, నంతలో _ 
- నంగడివేసి యమ్ముటది యంతకుమున్నె వాుళేక్కి. మ న్టీకిన్ 

బొంగు బుజానవై చికొని పోయెద మెక్కడిశేని మువీ. చం 
 బుం గొనిపెట్టు మొక్కటి యమోఘో విం జేకద, దంతి రాణ్న్బపా ! 

మహో రాజునుగూర్చి చేసిన యీ మందలింవులో నెంతయర్థము దాగి 
యున్న దో పరికింపు(డు, 

ము అటు గద్య లిటు చెన్న పట్టణము మధ్యం గల్లు బేళమ్సునన్ ' 
జటులస్ఫూర్డ్ శతావధానములు మెచ్చం జేసియున్న ట్టీ మా 

| కిట లా జీయర్ యున్న దర్శనము నింక వాని కీ రా జోనం 

“నుట? చెప్పంగదవయ్య పాలితబుధా, కోదండ రామాభిదా ! 
న్లో రాజా విద్వాన్ భనా౯ విద్యా, నవ్రళో భాగ్యం మహాకే, 

అ(తావి దర్శనం నోచే త్క_వ తామై నమోనవు;, న్ని 
విజయనగర పభుని దర్శించుటకు వెళ్ళినపుడు, వారు సభ చేయితపక 
సన్మానింపగా నపుడు దివాను కోదండ రావుగారిని గూర్చి తిరుపతి. 
కథ్రలు.వాసిన , పద్యము లివి, రాజసందర నము ధనా'వీక్షుతోయగాక్క 

పాండిక్తీ థ్రధర్శనమునశే జేసికొన్నట్లు పలు పద్యములు విశద 
_వెభ్చుచున్నవి,, ఈజంటకవులలోని యొకలక్షణను నానారాజసందర్శ- 

- నమక. నిట్లు . కెల్మున్లుష్యుదున్న ది _ అవనరమగునపుడు. డాత య్య . 
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సీచుంగ్రై నను వాని నింద్రుందుగా, చంద్రు(డుగా స్తో క్రములు చేయుటయు, 
తిరస్కార భావము కనంబజుచిన రసిక (పభువునై న దృణ(పాయముగా( 

దీసివై చుటయు వీరికి సహజము, ఇందులకు వందలు నిదర్శనములు. 

వేంకట రామక్ళ వక వులతో, భొొప్పురవు గవులతో వీకు గావించిన 

వివాదములు భాషా చరిత్రములో శాశ్వతముగా నుండంగలతీరున నున్న వి. 
గీ5త ము గుంటూారినీమ ఛరాచునది, ఆ ప్రతిజ్ఞలు బహూ భయంకరము 

లుగ నుండును. 

7, 

“శా, 

జఅంతుల్ నూనండు తిర్పతిద్విజుండు సీరం(థా వివే కాన్విత 

సంత (థాంత నిరంతరానృత వచః (ప్యకాంత దున్కల్ననొ 

ధ్యాంత (కాంత కంకాన్య నవ్యరవి వీవ్య ద్భవ్య తేకేంచిశా 

హంతా దంతుర పొశ్ర్రణాళికల నీసామ్మార్ప శేనాటికి౯ా, 
జుంతుల్ మాన(డు తిర్బతి ద్విజుడు పర్యాయాదృ తొ నక సా 
ధ్వం తే తసి కృ తావభాన సనుయ వ్యాఖాన విఖ్యాపితొ 

శాంత స్థాయి యశః (పసూన కవితా సొందర్య 'రాజడ్గళో 

పాంతుఖ దేశికుగహార్సి (వాసీన యస త్యాల్ మాన్న కేనాటికిన్ 6 

“రావుల్ వీడు” మటుచు బుణ్కె_దను ధీరమ్మశ్యుని న్నిన్ను దు 

ర్యా కపారుకా సభలోని కీడ్చి భవచార్థ బాపవాదాన్భ'కా . 
లాపంబు లొగ్త్రిదలంటం గాల్చి వయి నాలాయంబు శిశ్చీంచి నీ 

పాపం బూక్సి నతుల్ గ్రహించునంట! త త్పాగల్భ క్ట మూహించి లే! 
, “రాపుల్ వీడ(డు వేంకటాచల మసారస్సార 'ఘారానృతా 

లా పాంతేవస దాన్య కర్కట విశాల శ్వ్యభ దున్హా(ర్బహీః 

ప్రాపక్టారత రా విలాంబు పృ. చాప(త్సాప కాత్చీయ వో 

(గూపాసార పరంపరా విభనముల్ గున్పీంప *కేనాటికిన్. 
“డంబాల్ మాను నుటంచు మిక్కె-డవు (ప్రొఢ మ్మున్యతాదోవమూ 

ఢంఖై నట్టి భవన్మునంబునకు (వ్రీడం బుట్టణా (జేయ ని 
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న్నుం 'బాండిత్య నిధాను లుండు నభయందుం బట్టి కెట్టించి ౫ | 
ర్యంబున్నాన్ని యను[గహించునయంటు ! తద్యాత్సల్య మూహించిశే ); 

తిరుపతి కా(స్త్రీగారు చెలనా(టివారు, వేంక టశా(న్రీగా రారామ 
(ద్రావిడులు నై నను చేకోదరులనలె మెలంగుచుం బరస్సరసవా కారముతో 
నవభానములు ఆశుకవితలు, ఆకాశపురాణములు (పదర్శించుటచే పీక: 

చేరు త్వరలో. (బశ సి కెక్కినది, అవధానకళకు గొరవము తెచ్చిన నారు. 
చులుకదనము కల్పించినవారును దిరుసతి వేంకటకనులతే. ఏరికిముందూ 
నమూడభూపి. వేంకటా చార్యులు, అంతకుమిక్కి.లి ముందు రామరాజభూవ 

ణుండు మున్నగువారు శతలేఖనీ (ంథభసంధానచాతురికల నా రున్నను, 

వారెవ్యరును దిరుపతి 'వేంకటకవులవలె జంటకనవులుగా నుండి యనధా 
నములు చేసినవారు శారు, పిశావురనంసాన 'కవులయిన 'జీవులపల్లి 
సోదరులున్సు వేంకట రామకృష్ణులు, అత్యద్భు తొవధాన కవితా (పదర్శ 

నముల గావించియున్నను తిరుపతికవుల తీరున నవధానవిద్యను జగద్వి 

ఖ్యాతము వేసినవారుకౌరు. రాయలకాలమున నంది మల ల్లయ్య, ఘంట 
సింగయ యను జంటకవులు (పబంధరచ ము వేసిరి, వా రవధానము 
లొనరించి యుండిరో, లేదో జెష్పంజూలము, “జ చాశ్చర్యకరావధాన' 
కవితాసంప'త్తి” ఒక్క తిరుపతి వేంళటకవియుగళమున"కే తక్కినదిః 

“నోణము కొట్టుటాది” వేంకట ళా స్రీ గారికి గవితాభిలాష యుండె. 

ప్రఖ్యాత కా న్ర్రపండితులు చర్ల (బవ్మాయ్య శాస్త్రి) గారి యొడ్డ 

లీ వ్యాకరణాధ్యయనము, ఇరువురును మహ మేధా వ్రలుగాన 
నచిరకాలములో నాభావ్య మధికరించిరి, "జేఏఛాగపతము. నందు 

గురు స్తులి యిట్లున్న ది, 

శ. 
రు లా 

జ) స ౮ అజ్ వం నలాగా ల నాభావ్యసర్యంత 
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కన్న నంతానమ్ముకన్న నెక్కు.డుగా గ 

నే దయాళుండు మహ్మూదరిం చె 

సెండ్లీ సరంటముల్ (వీయ 'మెలర్పం-గంబేసి 

యే గుణనిధి మమ్ము బాగువేసె 

రిండికై యిల్లిల్లు దిరుగసీయకయన్న 
మేయన్న దాత వూకింటనికియె 

గీ నక లదిగ్లేశ రాజన్యస భలయందు 

డంబుమిలట ళతొవధానం బొనర్చి 

నిర్వహింపంగ నెవ్వం డాళీర్వదించె 
నట్టిగురునకుం గృతి మిచ్చు టర్శవుకద! 

ట్రహ్మయ్య శా స్రీ గారికీ ర్స్ పరమ'శాశ్వతము వేసిన శిష్యులు తీరుపతీ 

వేంక టకవులే. ఇదియటుండ, తిరుపతి కవులే పరస్పరము శై ప్యో 
పాధ్యాయికయున్న ది. వరమోధర్శముచే “వేంకటతిరుపతిక వులు కావల 

సిన వారు పీరు, తీరుపతికవికం"కు వేంళట శాస్త్రిగారు ఒక సంవత్సరము 
ముందు పుట్టినవారు. సహాపాఠిదశలోం దిరుపతి శా స్రీ గారికి బద్యలత 

ణములు వేంకటశా స్త్రీగాశే చెప్పినట్లు స్పష్టము, ఈ పద్యముదానికిం 
జారకాణం 

వీఠ తాల్నీయ కతొవభాన కవితొ విద్యాసయో రాశీ, సం 
భత శిప్యూంబుద నాజ్ఞమామృత రస వీతొఖలాంధ్ర తనూ 

ధృత రజ్యద్రసికావతంసకృత వందిస్తోత్రమాలా వీభూ 

'వీతు మా 'వేంళటళా(స్త్రీ జీంబొగ డెదన్ శివ్యస్వరూవర౦బునన్, 

తీరుసతికవి య(ప్రతీమానమైన పాండితీ (ప్రతిభయుం జెళ్ళపిళ్లకవి 
యసాధారణమైన మేధాబలమును బలసి: తిరుపతి వేంక కేశ్వరులను 

కెలుంగుకవులలో నగ్లోనరుల నొనరించినది, తిరుపతి లేనిజే వేంకశుళ్య 
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రుండు లేకు. వేంక కేళ్వరుందు లేనిజీ తికుపతిలేదు. ఈ జంట పేరులిట్లు 
కుదురుటయే ఏరిఘునతకు. గారణమని ఛెప్పవలయును, ఎక్కడవినినను 
వారివద్యములే.  ఎక్కుడంజూచినను వారిశివ్యులే, వ (ప్రాంతమున 
దిరిగిన వారియ్నథాన (పశంసలే, “తిట్టుల్ తిట్టితిం దిట్టులంబడితి” నని 

యనేకుల నుంకరించినారు. అనేక వండితులను గద్దించివాగు, “అటు 

గద్వాలిటు చెన్న పట్టనము మధ్యంగల్లు జేశమ్ను” నొక యూంపూంి 
నారు, పేరి కాళీనాధశా (స్త్రీ నంటి యుద్దండప ండితుల 'నబ్బా? యని 

వీంచినారు, మహామహోో పాధ్యాయులు గై సైతము మర్యాదగా, దవ్సీంచు 
గొని తీకుగుచుండెడొనారు. అది ము వారిశా( ప్ర పాండిత్యము 
నకు జంకీయనుటిస పీలుశాదు. తీకుపతీక్ర వులు సంస్కృ తొం[ధము 

లలో 'బెద్ద పాండిత్యము కలవా రేయెనను ఇ స్త్రేతరముల౨దు6 (బ త్యేక 

కోవనులైన మహామహులను గూడ మాటాడనీకుక పోవుట మాత్ర 
మాం(ధలోకమున కాశ్చ-ర్యావహా మైనది. 

తిరుపతి శా స్రీ గారు (ప్రాచ్యపాశ్చాత్య భామలయందు విద్వాంసులైన ' 
పోలవరము జమిందారు శ్రీ, కో జ్చెర్ణకోట వేంకటకృష్ణా రావు బహద్దరు 
వారికడ నిలయవీ జ్వాంసులుగా నుండిరి, కోన్ని వత్సరములు వారిమమొడ్ద 

సరవ వేతనము. బడయుచు నచేకభోంోథల సన్మానిరిపయబడిరి, ఇంతలో? 
గొల మో నుహోకవిని మింగి వై చినది తీరుపతిశా స్త్రీ యస్తమయము .' 
ఇళ్ళ విళ్ళకవి హృధయమునకు( బట్టరోని కష్టపొటు కలిగించినది, ఇరు 

వకు నిఖీదముగా సంచరించిన సోధరులు. వేంకటకవి దిపోకరొ స్త మయ bp 
మును గుటీచి యిటులు పలవీం ఛిన్న, 

య నోకన్న. ధీబలమ్మున - a 

"క్ కాదు తనూబలమున నేంతయు హచ్చా 
. శోకన్తుత్యుడు తీర్పతి . rr 

క్ a గా శమ తోట్లు నాకము, ముస్టైన్,. Er 



తీరుపతీ వేంకట కవులు లీక 

వంబవె దాయెన్కా కతని శేంబడది కింక నెలల్ ఫకొటంత నౌ 

ల్లా బుధ చూన్యుం డిందనుక నాక సల్సె శతావధాన, మే 

నో బపహాుకాలయమై యొకట నుండియు నాతనిచేలి యూత బు 

జ్ఞా బనుభావధానవుం బ్రసంగము లీక్చుచునుంటి చెట్టులో. 
ఈ జంటకవుల సౌహార్ల మిట్టిది, “ఒక్కరు రచియించికేని నది కాదగు 

దిర్చతి వేంఠటీ య మై *” అను మాటలో నంత ర్యాహి నిగా ఏరి సౌ(భా 

త్రము వెల్టివిరియు చున్నది. తిరుపతి కవి నిర్యాణమున కిటీవల వేంకట 
శాస్త్రిగారు సెక్కు. కృతులు రదించిశారు. అనన్నియు జంట వేళ్ల 
తోడనే ప్రచురితములగుట యొక మహాదర్శము, 

ఇెళ్ల్ళవీళ్ళళ ఏ కవిత్యపుయజు కు, అనగ్యా ఆయన నిలు వెల్త్లలోవిత. పండు 

వయస్సుళో నాయన కలము కొన్ని వేల గద్య పద్యములు సృష్టించినది. 
న్యాసునినలె (వాసినది తుకుచుట యాయన కలవాటులేదు. కడకాల 
మున విజయనాడ గవర్నరుపేటయందలి యద్దెయింటం , గుక్కిిమడత 
మంచముసె కావీనభారియె పకుండియుండెడి ' య జరథనుకగా ర్తి నెంద 
జెందటో దర్శించి పోవుచుంటెడినారు. ఆయన మెట్టేన (ప్రదేశమే యొక 
దివ్యలీర్థము. మనను వచ్చినచో వచ్చినమూనిసిని బలుకరించును ; లేనిచో 
ష్. రించుట కూడ నుండదు, నచ్చినవాండు వచ్చి కవిగారి చరణములు 

కనుల కద్దుకొని చక్కొ_ంబోనుము. ఆ యాగంతుకున క జే పదివేలు, 

యకోవనములో వేంకట కొ న్రీణారి యుపన్యాస నాణి మేజువాణి, ఆయన 
నభలో నుపన్యసించు నపుడు వేనవేలు విటుగయిడి వినవలసిన దే, 

యొవనములో నేకాద్కు వష్టీపు+ర్క్ దొటిన తరువాత గూడ వారి 
కంథస్వరములోని రసం కారము, నాధుర్యము నకులలేదు, ఎంత బానినై న 

నప్పటి కప్పుడు చుఖవీథానము వేయు శే క్తియాయనలో గొప్పగా నుండే 
డీది, పరి (ప్రతి పదము ధ్వనిపూరితము, వీరి వేకు విని బందరునందలి 

భున్మత పాఠశాల పండితులుగా. దయ చేయుంగనీ యాన్యోనించినది, 
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అక్కడ పదునై దు సంన కృరములు తెలుళపపండిత వద ని-ఆసందర్భ మున. 

ననేకులు వీరి చేతిలో గవులైరి. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ (ప్రభృతు. 
లావిధముగా శిష్యులు, తిరుపతి కివుల శిష్యులమ్సు విశేషించి వేంకట, 
ఇా(స్ర్రీగారి శిష్యుల మనువారి ళో అవ్వార్కి వేటూరి, వేలూరి, కాటూరి, 
వీంగళి కవులు ముఖ్యులు, బందరు వేంకట శా స్రీ గారిని (బహ్మరథము 

పట్టినది. “కృన్న' ఏరి పలుకు వీని పొంగిపోయినది, 1988 సం॥న బందరు. 

పౌరుల (ప్రో త్సాహమునను, కవిశిష్యుల యభీని వేశమునను శాస్త్రీ గారికి 
జరిగిన షష్టిపూర్తి సన్మానము చరిత్రలో రమణీయము నవిస్తరణీయమను 
నయిన (ప్రధానభుట్టను, ఆ సునకుయమున వీరి శిమ్య(పశిష్యు ల బీకులు 

శావ్యోపవోరము లర్పిం ౨ ధన్యలైరి, ఆ దిన్యమహాముననే - 
. వుడమిజేండులు తల లడుగులు మోవంగ 

నర్చించు కాన్కల నందునవాండు 

అత్యద్భుతంటై న యవన థానవీద్యకుః 

(బ్రభవకారణ మైన ప్రతిభవాండు 

ఏనువోయికిందే నె సోనలు వర్షించు 

వాజ్మాధురికిం బేరు వడినవాండు 

చిననాంజె నలచి వచ్చిన కవితొక న్య 

చేకపల్ని గ జేసి యేలువాండు 
_ పూర్ణాముండు క్యాగియు భోగికైన 

గురుని బుణ మియపొంకు సీ చితుతళబ్బ న. 
ర మరత గడించుకొనులాక' యాంధ్రవాణి న 
నస. కైడక్షనుల జూల్కొను (ప్రసోదకోణ లవో వీ, వ్ . 

“అనీ” గసీరుదశ్షీణగా ' ' సోందరనంద | కొవ్యము. పీంగళి కాటూకీ 
కవ యకములే కకల శా స్రీ గారి కగ్సింహబడినది. ఆ వస్టీపూర్తు రశ 
ఏరు. "రెల్లు బాకి కథ యర లాలంకారను, కది యననేల | శికోపల్టి. 



తీకుపతి "జీంళట కవులు bor 

వేంకటకవులు తెలుగు భూమిలో నొందని సన్మానము లేదు. కృష్ణా 
పల్రి కాధిపతులన్న టులు పరి కవిత్వము (పాచీనకవితకు భరత వాక్యము, 

నవీనకవిత్యమునకు నాంది, ఫీరికవిత్వమం దెచ్చటం జూచినను సౌకు 

మార్యము పౌరువను జీవము గోచరించుచుండును, ఈ విలశ్షణములే 

యాం జేశమున శివ్య నవహ్మాస్త్రముల వెదచల్లి నవి. పీరిరచన 'లెక్కు 
వగ వీరి జీవితమునకు సంబంధించిన వగుటచే నా కవిత్వ మాత్యుగౌరవ 

మును (బతిన్టంచు ఫొనినది, *” 

ఈ శతావధానుల సారన్యత సమారాధనము 1949 సంవత్సరము 

నోంటికి సంపూర్ణముగా బండ్కి మదరాను (ప్రభుత్వముచే నిండుగా 

గుర్హింపంబడినది. (శ్రీ వేంకట ళా స్రీ గారిని మదరాసు దొరతనపుం 
(బ్రథమ సంస్థానక విగా గారవీంచుటలో భేదభథావ వెవరును జూపకుండుట 

లిరుపతికవుల వాజ్ఞుయ సేవ కొక విజయధ్వజ మః, తనయారు దాంటక' 

యావ(త్రభుకమును, యావత్కవిలోకమును విజయవాడకు రప్పించు 
కొనిన (శ్రీ శా(స్ర్రీ గారి వార్థక శ్రీ తెలుప దేళమునకు గర్యాభరణము, 

వనుహాకవిని నిట్టితీకుగా "దేశము నన్నానింపలేమ. శివ్య (వ్రశిమ్యులు 
(బహ్మురథము పట్టిరి  మదరాను (ప్రధానమంత్రులు, మంత్రులు, విశ్వ 

విద్యాలయాధికారులు, మహాపండితులు, కవులు పరి'వేవ్టీంచియున్న 

నాంటి సన్మాన సభావృ త్రాంకము సారస్వత చర్మితములో నొక దిన్య 

(ప్రకరణము, 'రొయలనీమనుండి వచ్చిన గడియారము వేంకట కేవ 
శాస్త్రిగారు నాండిటులు (ప్రశంసించినారు, 

జయ మేసార శ"తాొవభాన కవితా సామ్రాజ్య వీఠంబు న 

చృయశోనుూలముగా6గ నేలిన మవోసారస్వత జ్యోతి రు 

చ్చయమా చవేంకటశా స్త్రీ యాంధ్రకవి తా స్థానీవభుండయ్యె, న 

న్నయ తిక్కన్నల నాంటి వై భవము లీనాండేయ్యె వాగ్డేవికిన్. 

* తః * ¥  ¥ 
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కవిసభ లిచ్చు గారవముగా దిది యుక్క_నృపాలు డిచ్చు Ne 

రవమునుగాదు, కావ్యరసరంజిత భావుక యావదాంధ గా 

రవము. (పజ్యాప్రభు కము కరమున వేంకట శాస్త్రీ గారికి 

నవ వరణ (సజ మిది యనన్య మపూర్వముగా దె తెన్గునళా, 

కపి సొధారణుు వలెంగాక “ కవనార్థ మ్బుదయించితిన్ సుకవితా, 
'కార్యంబె నావృ త్తి మద్భవ నుద్దాన( దరింతు(; తద్భ వమ మద్భా 

గ్వంబు......” అని ఇెప్పుళొన్న మవోత్ముండు చెళ్ళపిళ్ళ! వి, 

వ్యావహారిక భావలో నాయన చివరి కాలమున రచించిన వివిధ వ్యానముల, 

బండ్ల (దోలవచ్చును,. అవన్నియు గలివీ వెలువగించినచో “విజ్ఞాన 

సర్వన్వము ) పునరుద్ధ ంచినవార మగుదుము, అందు€ గొన్ని రచనలు 

“కథలు, గాధలు గా నచ్చుపడుచున్న ఏ, వేంకట కా (స్రీ గారి (వాంత: 

మైన నుపన్యాపమైన నొకరకముగానే యుండును, విషయాంతరము: 
లోనికి తీజచు డాటుచున్నను ఎక్కడికక్కడ వృాదయంగమముగా: 
నుండునట్లు (వాయుటలోో మాటాడుటలో వారిని మించిన వారు లేవ 
ఆయన యేమిమాటాడిన నది ధ్వనికావ్యము, వేయేల! ఆయనయుచ్చా (స 
నిశ్ళా(సముల్పు ఆయనపొడుముసట్టులు, ఆయన పొన్నుక జ్ర పట్టులు: 
మహా కావ్యములుగా నైనవి, పద్యములు పతించుటలో వెళ్ళవిళ్ళళవి; 
దొక(కొ త్తతీరు. ఆయన ననకరించి యొందజో చే,టిక ందముగా6 
బద్యములు చదువు చుందును, (పతివిషయమునను తనదొక ప్రత్యేకత. 

యున్నటులు వేంకటశా స్రీగారు ఫదర్శించినారు. (పభుత్వ సంస్థానకవి_ 
పదవీ(ప్రదాన నందర్భములో వారుఛెప్పినపద్య ములు మహోోదా త్త ములై.. 

_ శాత్త్రిగాం సర్వవృాదవయమును దాంచిపెట్టుళొని యున్నవి, ' 
త్త wer Re... 4 | న్. శా, న న్నాస్టాన కవీరదుంజేసితి ; విశ న్నా కాయురారోగ్య నం వ. సన్న త్యంబు నోనంగుటన్న ది (క్రోమ్మపాప్త రబ్బ నా యిీాడునా 
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రున్నా రెందజొ విజ్ఞుల ల్లఫఘనులం దొండొక్క ర ఆ 
దున్నన్ జేతుం. నోరుదు ఇ ? నిన్నో తల్లి | కామేశ్వరీ ! 

మ పదొకండేడులపై ని రెండిపుడు నా(పాయంబు, నాబోటికిన్ 
గదిలోమంచ మె తెల్ల లోక మగుచున్ గాలము వెల్లించు వృ 
ద్దు దయా ర రంబకు దృవ్టీ-జూచి యిడికేదో గావ్పచాగద్ద నా 
క్షోది భుక్తంబగు దాక నాయువిడుమం చర్థి ంతుంగామేశ్వరి | 

మ. అనుకంపామ్భుతవృష్టి నించినను సీ వాస్థాన విద్యత్క_ ఏం 
(దుని గావించితిి నేను తత్పదవియందున్ గూరుచుండంగ శే 
రు నె మందిచ్చితి, తేనెంహాడ నిడుగుందున్ని న్నె యిాద్యగ్భిష 
వ్రునులున్ మాదృశరుగ్గులుం గలరుసూ, కల్యాణి కా మేళ్వరీ ! 

, తొ, సన్నాసిన్ వరుంజేయు-చో నెరనెకా సరగ్గం బునా కిఫు వ్ 

ద్యన్నే తల్ కవులేలంగాందగిన *ఆస్లా నంబు” నీల్రేసి త్రీ 
యొన్నత్యంబున కిమ్ము దీర్ణతీరనా నాయువ్యు మట్లిచ్చుచో 
నిన్నున్ మెచ్చు జగ మ్బింకెట్టివరము న్నే ( గోరం గా మేశ్వరీ | 

మం (పతిసంవత్సగ మింక నాకీ కం (బ్రజా రాజ్యంబు జేయారు లు 

న్నత ముద్యోగముఎేసి వొసిమేయిం “బెస్ట న్ గొన్న బల్మేటికిన్ 
భృతకంబిచ్చు విధానం దీనికి భవ(క్సేమమ్ము థోడొచు దీ 
ర్ధతీరంచాయు వొసంగంగావలె, గృపాన్షా?! త్రల్ఫి కా మేళ్వరీ ! 

శా. ఆయున్రాయము మూూ(డు 'భాగములునేయన్ చాన “వన్ ధర్జు' భో 
నేయంగా మిగిలెన్ శరీరము కడున్ జీర్ణి ంచి థుపీ౦చె; శే 

పూయురాయము భోజ్య మాట కడుగ డె తోంచుం ద్యత్సన్ని ధి 

స్థాయింగా నొనరింపు మేమిటికిళన్ జూలంబు కామేశ్వరీ |. 

శా. కౌవీనంబుధరించి యా సభకునేంగ న్నన్ను వీక్షించి. యో 
హో పారుం డిటునూటజేనే ! నతుసుణే నొండొక కారుండ య్యె వా 

9? 
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గ్యాకపారమ్నును మాతితీరుననుచున్ గారుణ్య మొప్పార నా 
- వైవే చూతురు పంపుమమ్ము సభకున్ వండింతంం గామేళ్యరీ ! 

మ, కవులెల్ల న్ జయపెట్టు వైభవ మొసంగన్ లేదొ తచ్చిస్యవ 
ర్ల విభూతిన్ గరుణింసవో తనుజనుర్భాగ్యంబు గె సేయవో 
వివిధై శ్యర్యము లిచ్చితింక నొక శు విశ్లేశి ! సీనన్ని ధిన్ 
గవిగానుండ ననుగ్రహింపు మిదియే కామ్యంబు "కామేశ్వరీ 1 

(శ్రీ వేంకటశా స్ర్రీగారి కామేశ్వరీభ క్కి కీ పద్యములు నిదర్శనమణులు: 
ప్రభుత్వనంస్థాన కవితాపదవికి వెజుంగు నెట్టిన శా(న్రీగారు, అపడవి 
వచ్చిన భొలేందినలలశే పరమపదముం జేరుట మునదురదృష్టము, ఆంధ 
సారస్వతారామమున ననంతశోభతో 'వెలుంగొందిన వసంత శేఖ యస్త 
మింపగా, ఆయన శిష్యుడు వీంగళి లశ్రీ గృకాంతకని పాపము ! ఎట్లు: 
వగినో కనుండుం 

. మరల; దిరుపతి వేంకటేళ్వరులజంట 
కలి స్కి ముప్పడియేండ్ల సై కాలమునకు 

సాగంగలదింక దిక్సాల నభలయందు 

అద్భు తావహ శతావధానాం(ధ్ర కవిత. 
: శ్. # 

'మాగురుం శిస్తు దిగిన వాజ్బయవుగచ్దె | 
యురి ననధిష్థితంబయి యుండలణగలదు ; / 

ల్ “వనభిగమ్యము నప్రధృమ్యమ్ముు నగుచు 1 
ల విక్రమార్కుని సింవశ్లేనన క్రమమున, 

ఇ గ్ ప % న RR * | / . 

ఖు న wei Fy రసన 9 చక్కనిపాళమునం 

ఓ 
న. 

గ స్ట ॥ క [| స్ట 
n Bhd : వక! గ! మం! 

ళ్ + రే ॥ 
| 4 ms! 
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ములక ౦కు వారినిసార్చిన గాథలు వారు చెప్పిన చాటువులు, వారి 

ఏరాలాపములు, వారి చమత్కార సంభాషణములు ేళశములో నిలిచి 

ఫోంగలవు, కవితకు జీవితమునకు భీదము లేదని నిర్ధారణము వేసినవా 

రొక్క- తిరుపతి కవులే. ఈ జంటకవ్రల జీవిక - కవితా నూధుర్యములు 

పడుగుపేకల నలె విడదీయరానినవై కలసియున్నవి. ఏరు (ప్రావీన 
(పబంధ ధోరణి వీడి నవ్యమార్షముళో వర్ణ నాదులు కావించిరి. 

(శవణానందాదులలోని శృం కార వర్ష నములు కొంత సహొద్దుగడచి 

నటులు కనయడును, కొని, నాండవి రనవంతముగానే య గపట్టినవి. 

“రాజులెల్లరును భార్లనరాములే యన్న. జేజంపుంబెంపు నుతింప వలెనె 

కోనుటు లెల్ల జక్కు-ల రాజులే యన్న నై శ్య్వర్యముల సంపు లడుగ 

న... ” ఈముదలగు నర్భనములు పూర్వ వాసనా వాసితములు, 

“మననూ ! వద్దింక వకు. వినుమా మర్యాద కాపాడుమా 1” 

మున్నగు పద్యములకు 'జెలుంగుబేళమున నాశనము లేదు. 

“వ్యాకరణ మొకటతోవ, నువోకవు 'లొక(తోవి యని చెప్పీ తిరుపతి 
కవులు వ్యాకరణ బం ములు నిరంకుళు లై సడలించి గిడుగు వారి వాదమున 

కాదరువునిచ్చిరి, ఈ కవకవుల జీవనజ్యోతి సర్వాభినవ కవిరక్షు, వారి 

పద్యములు సర్వము శిష్య (పశివ్య ద్వారమున లోక మె'బ్లెడ వ్యాప్తముల్రై 

యచ్చులో లేకున్న, అయిదొటు శతొబ్దులదాశ నళింపని స్థితిలో 

నున్నవి. పొండవనాటకములుు (శనాణానందము, ముటీకొన్ని చాటువులు 

పారాయణము వేసిీకొనువారు బాొలనుంది కలరు. ఈక్రింది పద్యములు 

_ ' వుజచిపోలేము. 

శతఘంట కవనమ్ము సల్ఫునంగతి యన్న 
స గరతలామలకన్ను” గాదె నూాకు ' 

అస్టావథాన కక్టూవలంబన నున్న 

“నంది ఫొండయ దండనంబు*” మాకు 
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ఆశుధారాొ క్ నిత్యా డంబరంజన్న 

“నలేరుపె బండీ నడక” మాకు 
౧౧ ర 

సత్కావ్య నిర్మాణ బాక చక వం బన్న 

“ వ(డ్రసోవేత భోజనము మాకు 

న్యరమగువాదము లొనర్చ్బు నట్టి వారి 

డంబ వమణణగించు టాపోశనంబు మాకు 

దాన శాఖీయ! కవిసముదాయ గేయ! 
పండితవిధేయ!  రామభూపాలరాయ! 

ఖ్ ఇక # 

- అభినవరామలింగ బిరుదాంకు'డ నాకవనమ్మునందు నీ 
' యభణప్పుం గాండ్లు తప్పు లిడ నర్హ్ములె ! కాదని తప్పు దిద్ద మా 
 యుభయులలోన నొక్క; మజటొక్కనికిం దగు౭గాక యోగ చే 
నభము శుభమ్మునుం "దెలియ కాశ్సెడి చేజెలు నూకు లెక్కుయ్ ) 

ఫో % ఫ్లో 

వనుంగు నెక్సినాము ధరణీందులు (మొక్క నిక్కి-నాము న 
[| న్యా, నను లందినాము బహుమానములన్ (గహియించినార మె 
' వ్యానిని 'లెక్కపెట్ట కనినారణ దిగ్విజయం బొనర్చి (ప యా 

క్షానిధులంచుం బేదనానినారము సీవలన॥ సరస్వతీ | ర 
గీ 

ళో ; 
Pr) 4 y a గ్గ 

శ వో! 

స % * శ 

నప్యక వితొవతరణమునకు భగీరథు తై, ఆంధ సారస్వతమున గ 
యపూర్వపు వెలుంగు కలిగించిన తిరుపతి వేంకటకవులు "బొల క ల్యా 
నిధులు, చాలసరన్వతులు, కింకపీంద్ర ఘుటాపంచాననులు, కళా 
'వప్తూక్లల శోతావభానులు, శాశ్వతులు, 
or pea raf? ih వో ॥ 



వేంకట రామ కృష్ణ కవులు 

1883-1939 
1889-1918 

మొదటివారు ఓలేటి వేంకటరానశా స్రీ గారు. రెండవవారు జేదుల 
రానుక్ఫష్గళా, స్ర్రీగారు. వీరు "మేనత్త మేననూను బిడ్డలు [ వేంకటరామ 
శాస్త్రీ తండి రామకృష్ణ ళా స్రీ మేనమామ, రామకృస్లళా స్త్ర కల్లి 
వేంకటరామశా స్త్రీకి మేన త్ర] అం'మద్రావిడళాఖీయ (బాహ్నణులు. 
మింద టికి జన్మ స్థానము : పల్ళిపొ'లెము [కాకినాడతాలూ కా] తల్లి ; 
కామేళ్వరమ్మ. తం[డి : నారాయణళా స్రీ, జననమ। : 15-11-1888 
సం|| ఆ_స్టమయము : శ్రీ-12-1989 'నం|! శిండవకవి యభిజననము : 
శకాకరపట్టు [| తేణుకుతాలూ కా తల్లి : నూరమ్మ.. తండ్రీ : రామచం[ద 
శాస్త్రీ. జననము : 1889. నిర్యాణము 1918, ఈ జంటకన్రల నివాస 
(గానుము పిీశాపురము. విరచిత(గ్రంథములు :- వ్యా సాభ్యుదయము, 
దమయంతీ ౪ ల్యాణము [౪ స తెనుంగు కావ్యము” విళ్ళణకాదర్శము, 
ఊఉ ర్రరరామచరిత్ర, మదాలస, దనుయంతి, ఇంది రొడేవి, శకుంతల, 
సుభద్ర, భోజచరిత్ర, కాత్యాయనచరిత, కవికంఠాభరణము, సువృ త్తి 
తిలకము, పాణిగృహీతి, కొండవీటి దండయా।త్ర, అత్యద్భుత 
శతానథానను, శరమఘ్ని, అట్రహాసము, పరా స్సపాశుపతము, రామళ్ళష్ణ 
మహాభారతము, అం_ధక థానరిత్సాగరమా. (6 లంబక ములు) ఇత్యాదులం. 

ఆం(ధభోజుని యాస్థ్రాన విద్వత్కవులగు వేంటక రామకృష్ణ కవుల 
కవితా(ప్రతిభా విరుర్శ్భనశ క్రి తెలుగువారికి? 'జెలిసియ్' యుండును. 
1909 సంవత్సరమున రామకృష్ణులు వీఠాపురనంస్థానమునం (బవేశించిరి. 
నాటికి వేంకటరామశొ(న్ర్రీగారి వకున్సు ఇరువది యాటు వత్సరములకు 
మించదు, రానుక్ళవ్ల శా స్రీ గారికిం బదు సెనిమిది బేండ్లు దచాంటినవి, 
సంస్థాన (ప్రభువులు శ్రీ రావు వేంకట కుమారో మహిపతి సూర్యరా 
యెందు లీ కవకవుల బుద్ధి ఇాకచక్యమునకుం .గవితాధోరణికి నానంద 
పడి యవధానవిశేషములం గాంచుట కనునుతించిం, 
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వ సుముహూ ర్తమున నీ జంటకవులు (పభువుకంటం బడిరో' యపుడే. 
శ్రీవారి యను[గ్రహోంకూరము రామకృష్ణుల యభ్యుదయ శ్నే(త్రమునం 
బడినది, దిగ్దంతులవంటి పండితుల వెల నా మహాస్తానముంటపమున 

నత్యద్భు తొవధానము చేయునపుడు రామకృష్ణుల లీలలు పలువుర 
'కానందాశ్చర్యనములు కలిగించినవి.  చముహీనాథు. డవధానానంతీరము 

మూడు నూటపడియార్లు పట్టుసాలువలతో బహూకరించి యా కవులను 
దమ సంస్థానిలో నుండంగోలెను, 

వినుట సత్యద్భుత శఛతొవధానము, శతవిభానము [గంటకు 

నూజుపద్య ములు చెప్పుట] శత పానము [ఒకే ప్రాసముమిోా(ద నూటు 

పాదము'ఖ గంటలో. జెప్పుట] అష్టావధానము మున్న గువానిచే మన 

కవులు మహారాజు చిత్తమును మజింత రంజింప జేసిరి, శతపాసను 

చెప్పుసందర్భమున “.. .ఇ ట్లిరవుగం గొన్ని పాదనులనే మును గబ్బము 
తాత సెప్ప న, బ్బురపడి తత్స భాస్థలిని బోరన గద్దియ డిగ్గి గండ 

పెం డెరమును గృప్ట్రరాయండు తోొడ్డ న్నృృపవపుంగవ!,..” అని యభి' 

(వగరు నాగా నెట్టుచెప్పీరో వరికింపుండు, 

'వేంక్షట రామకృష్ణులు పిఠాపురసంసానమునకం బోవు చున్న టు లింటి": 

యొద్ద 'బెద్ద వారి శరీకేని జెప్స'నేలేదు. పట్టుసాలువలు కప్పుకొని సింగపుల : 
బిల్లలనలె' వచ్చుచున్న యా యువకవుల గని థలిధం(డ్రు లానందభరితు.. 

లైరి.. (గ్రామన్థు లాశ్చర్యక లితుతై రి. ఈ జంటలో. దొంటికవి ఓలేటీ. 

వేంకటనామ శాస్త్రి, ద్వితీయుండు వేదుల రామకృష్ణ శాస్త్రి, వీ! 

మేన్నక్త మేనమామ బిడ్డలు. వీరిని స్థరించునపుడు నంది మల్లయ్. న 
ఘంట, సింగన జ్ఞ ప్వికి వత్తురు. జంటకవుఖలో. దిరువతి వేంకట కప్పల: 

పేర్టులెటులు కుదిరిననో "రామ కృష్ణు కవుల నామము లట్లు. సరిపడిన! 
ఈ కపీకగేకిల్ల. యుగశము పిళాపుర (ప్రభుని (మోల అ అశ 

అక స్టాడినది, య. న; ౫ ప్త 



వేంకట రామకృష్ణ కవులు 295 

భోజసమాను నర్ణి సురభూజునిం జూచితిరే ? పిఠాప్పరీ 
రాజు * తీండు మిమ్ము గవిరాజుల సెట్టు బహూక్గించె? నం 
చోజకు గోరువారికి సగుత్తర మిచ్చి తీ దాననంబులం 
చేజిలంగం జేసెడుగతి నము నీవును గారవింవుమూ ! ' 

* * 3 

అతురలత్స, లిచ్చున్భవు( డట్టి కవీందులు కానరా రటం 
చీ కశీతినారలెల్ల వచియించెడు సుద్దుల నాలకిం తె వా 

ర్యకు సద్భకు ! వీవును దిరంబుగ చేమును గత్సగట్టి (వ 

త్యతుము 'సేయంబూనదమె ? తీత్సములం గవుల న్న ే ంద్రులన్. 

శ # ల్లో 

ధారణతప్పరాదు, కవితారనమూధురి పోవరా, దలం 

కారము ేగరాదు కనగా నపశబ్దము లుండరాదు వా 
గ్ధోరణి యాలరాదు తమతోడం (ద్రగల్భములంట గాని, యె 

. వ్యారికినై న నిట్లు నొడువంగలవార మనంగం శెల్లునే ! 

ఏరు వీఠాపుర నంసానమునం (బవేళించిన 'నెుునెంటనే నుప్రసిద్ధులెన 

తిరుపతి వేంకటకవులతో వాగ్యుద్ధము తటస్థించినది. రామకృవ్ణకీవులు 
పయసున బసివారయ్యును నా కవుల కృతులలోని దోసములు బయట. 

బెట్టి “శతఘ్ని ” యను ఖండన (గంథము (వకటించిరి. “శతఘ్ని ” 

న్ధ శి నాడు పెద్దపండితులను సూడ దల లూడణించినది, ఈ సాహిత్య 

సనురమున నే రామకృష్ణ భారతను పాశుపతము అట్టహోసము, 

శృంగభంగము, కోకిలకాకము మున్నుగా నెన్నో రచనలు వెలువడినవి, . 
ఈ వివాదము ్యలెలుత6 జక్కుని ' కృతివిమర్శ్భనములతో నారంభ మై 

క్రమక్రమముగా (శ్రుతి మించి. వ్య శ్రిదూవణములకుం బాలుపడి 

ముదిరినధి, వడి యెటులయిన్క, నాంటి యావీవాదము సాహిత్య 

జిజాస హెచ్చించి ముచ్చటగా సాగినది, ఈ వాక్సమరమున "దేశము 
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లోని పండిత కవులెందలో కలుగ జేసిఫొని పికి వచ్చిరి. ఇది సారస్వక 
చరిత్రలో నుజువరాని సరనభుట్లము ఈ నివాదారంభమున “కవిత” 
యను మాసపత్రిక రామక్సన్లులు నొలకోలిపి నడవీది ఈ పత్తి క్ష తొమ్మిది 

పదియేం డ్లవిచ్చిన్నముగా సాగి యాంగినది, చెళ్ళపిళ్ళ చేంకటశా స్రీ 
గారికి వేంకటరాము ఇా స్రీ గారికి గల గురు శిన్యు సంబంధ మును 

బురస్కరించుకొని యీ వీనొదము (పారంభమైనడి, 

ఎట్టా చదివితి మూన్నాళ్ళ పట్లపనలు 

_ పట్టుమని రెండుముక్క-లు పలుకకున్న 

దిరుగం డిం నెన్ని చెప్పిన గురుండడ ననుచు 

దగులు కొన్నా (డు నిన్ను సె తానులాగు, 

రామకృష్ణ మహాభారత ములోని యానద్యము వేను రానుకృష్ణశా క్రీ 
ఓలేటి “వేంకట రామశా(స్త్రివిగుణించి చెప్పినది. ఈ పద్యములో 
యూావద్విషయము గొప్ప గౌ సరిన్సురిత మగుచున్నది. (శ్రీ చర్ల నారా 
యణశ్లా స్క్రీగారు రామకృష్ణుల . సాహీత్య గురువులు, రాముడుగుళ' 
వీరేశ్వర శాస్త్రి గారు వ్యాకరణ. తన _నిక్వవరిశాశ్రీగారు a 
శాస్త్ర గురువులు, ,... . గ 

' జేనులవల్లి సోదరశనుల తరునాత- వీరు వీళాపుర సంస్థాన కవన. టై 
'పరొందిరి. ఇెొబుత్తళు' _రావళ్ళష్ణకవుల కృతంలం ముప్పగినటికురున్న జే! 
చ్లేదయనుకచ కన ర్తి ర్తి * వేంకటాధ్యరి రచించిన విశ్వగుణాదర్శమునో'! 
చెన్గించీరి. 'జేంకటాధ్యరి రణము: వా యేటి. pga ' 
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నిర్గ నాధ (రకృత్య బుత్విజ మహో తీర్దాపనో నావికం 

యుద్ధార్తం సుభటం చ సిద్ధవిజయో వోఢార మాప్ప నలః 

వృద్ధం వారవధూజనంచ కితవో శ్ భఖ లీ 

ధంసాతంకచయ కికిశ్సక మపి దేన్ని [పచెయారి నమ్. 

ప్రాత టా స్ట 

యాజికి బుత్విజుండన్న నలుక 

యేరంతయును డా.టి తీరమ్ము. జేరిన 

పాంథునకు నరంగుసె 6 జిరాకు 

విజయమ్ము గైకొని నిజపురమ్మున కీయగప 

నవనీపతికి బంటునం దసూయ 

యిన చేశమ్మున శీయన పిదప స్వా 

మికి యానవావహాకుమిో:ద వినువు 

యౌవన మ్మంత యును జూటిలొడినట్టి 

కితవునకు వారనతి యెడం గోరడంబు 

వ్యాధి కుదిరిన వానికి వైద్యుపట్ల 

వెగటు తొ మోాయవలసిన విత్త్స మడుగ, 

సంస్కృతమున శ్షే మేందుండు రచించిన 'బొచిత్య విచారచర్చ, కవి కంఠా 

భరణము, సువృత్తతిలకము పీరు తెనుళఫపటీచిరి. ఇందిరా చేవ సుభద, 

శకుంతల), దమయంతి మున్న గునవలలు ఏీరివి చదువందగినవి, వీరి యు తర 

రామచరి(తొంధ్రీకరణము నాలు గంకములు మ్మాక్రేము వెలువడినవి. 

ఇవికాక, యీజంటకవులు కవితా పత్రికా మూలమున నన్నో (ప్రాచీ 

నార్వాచీనకృతులు 'వెలువరించిరి. వానిలో మత్స పురాణము, పరమ 

యోగివిలాసము, మైరావణచరి(త్ర, అధ్యాత్ళ రామాయణము, చంపూ 

ఛారతము, ఛారతఫక్కి., (ప్రబోధ చం(దోదయము, పరాశరస్థృతి 

ముఖ్య (గంథములు, 

$$ 
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రామకృష్ణకవులు సారస్వతములో. (గ్రొత్త క్రొత్త (తోవలు తీయు 
నుబ్దేశము గలవారు. కవిత్యములో సంస్కృతిని వీరు వలచియున్నారు.. 
* అంధ్రప తికి కాలయు క్రి సంవత్సరాది సంచికలో ఏరు * ఆంధశవు. 

అపరాధములు” అను శీర్షి కతోం గొన్ని పద్యములు (ప్రకటిం చిగి. పరిహాస 
గర్భముగాం. ాచీనకవుల యపరాధము లందు వర్ష్మీంవంబడినవి, 

పద్యములు మొత్తము మనుప్పదియేశాని తెలుంసబేశమున గొప్ప 
యలజడి రేశినవి. కొన్ని యుదావారించుట యవనరము, రచనా 
చమ్యత్రిియకు మనము మెచ్చుకోవలయునుగదా! 

గీ, ఆం(ధ లోకోపకారమ్బు నాచరింప 

భారళమ్మును నన్నయభట్టు తెలుంగు 

'జీయుచున్నాండు సరియె ; బడాయిగాక 
తొలుత నంస్కృతపద్య మెందులకుం జెపుండి ! 

గీ, పామరుండువో లెం దిక్కనసోమయాజి 
'వెజచి యాం(ధీకరింపక విడిచినట్టి 

భారతమ్మున (వేల్వెట్టం బట్టిగాని 
యొజ్జ(ధ్రెగ్గడ బండార మెవ ిటులగరు ? 

అ A. అచ్చ తెనుగు పదంబుల నిచ్చకొలందిం 

బుచ్చి తీలలిక్కు_ యన్యయంబులను చెట్టి. 
పాడువేసెను నన్న య్యభట్టుదారి 

ప యుభయకవి మి(త్రులవ., ! ! తీక్కయొబజ్డగారు, 

A రావు సర్వజ్ఞ సింహా భూరనుణుతోడ 

భవన శ్రీనాథ క నిసార్వభౌముం జేమొ 
స గ్లె్సి . తీత్మనుణా పాతం జేయు సీదప 

,. శోగసీరండకము నాడెం బోతరాజు, 
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ఎటిచితినువార లేనియు నెన్సుమెడకుం 

. గట్టుకొందురె! (శ్రీనాథకవివ లేణ్య ! 

సానికూయల తగుల మోశాొనునకును 

జలికితివి నీస్వభావసు బయలుగానుం 

(పాలుమాలికచేం దాళపత్ర త్రీపుస్త 

కాటవులనర్థవుందెరునాట్ల గ గొట్టి 

ప స్ కుక వని గాసరిలీట్టి 

పెద్దనయొసర్చినట్టి తప్పిదము నిదియెం 

. తనకు నంతఃపురమునకు మనసులందు 

నైడమడుగు పుట్ట ముద్దులొల్కెడు నుడులను 

"'బారిజా తాపహరణంబుం బల్కీ, మాన్ని 

నట్టి తిమ్మునబుణను రా జెట్టుకీర్చు ! 

గ్ కృష్ణ రాయడు చేసిన విముచి త్త 
ణా రా —* 

కావ్యమండలి భావము (శావ్యవెయగు 

నెన్నిమార్లు పించిన నెజుకపడని 

వట్టి పాపాణపాక మెన్వండు సదువు ! 

శేష కాన్యంబుం జేసి విశేషయశము 

గనిన పీంగళి సూరన గడుసువాండె 

కాని శుభమస్తని యజేమి గారుడంబుం 

"జెలు/గుం జేసినవాండు వైదికుని పగిదిం 

త్రగని గర్భంబునం జేసి తన్ను ౧దానె 

పొాగడుకొనువాం డటంచు. జెప్పుదురుగాక 

నాలిపలుకులు రావు “తెనాలి రామ 

కృన్ష కవినోట బంగారు గిలకదీట, 
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గీ, ఒకడు సృష్న (ప్రకారము నుగ్గడింప 
నెల్ల వారలకు. గలసి తెల వారు 
౧౧ mn య 

నవ్వుదురనుతలంపు లే జెవ్వరికిని 

పేరుకొననేమిటికి నట్టి బీదకవుల ? 

గీ, పూర్వక విరాజులకు నిది భూవణంబొ 

దూవణ మొ యనుకోనుండదు మాలో ౧దినట్లు 

నన్న యాదుల పట్ల మాకన్న గూర్చి 

గలుగువారలు జేరు జగమ్మునందు, 

ఈ యపరాధ సద్యముల వై క్షనాపణము వెప్పవలసినదని (ప్రతి పట్టన 
ముస సభలు గావించి తీర్మానములు చేయుచుండిరి. అపు డీ కవకవులు 
కాళ్లు విరగ (దొక్కుకొను తెలుంగుసోదరులం గని నవ్వుకొనుచు 
“జేళభ క్రి యను నొక వ్యాఖ్య (నాసి “మేము వేసినది నింజాస్తుతిగాని 
శేవలనిందగాదు. ఈ విధముగా మేము (ప్రాక్త్రనకవులనుగూర్చి (వాయుట 
యాధునికులకు( (ాచీన కవిసత్తములవై నెంతగా భక్తి ని శాసనములు 
కలవో పరీశ్ష్ని ంచుటకే” అని సమాభానము జెప్పీరి, అపుడీ నవీన పద్దతిని 
గని పెట్టి రాొమళ్ళష్ణులను సరను లభీనందించిరి, విరనులు పరివాసీంచిరి, 
“శారవగారవ”” మను వేర బాండవులది యన్యాయమనియు, శౌరవులది 
న్యాయమనియు సస రిరచు దుక జక్కని పద్యములు “ఆంధ సాహిత్య 
పరిషత్సీత్తిక' లో నావివ్కు-రించిరి, అందలి విషయ మెట్లున్నను గవితా 
ధోరణి భారతమును బోలియున్నడని జయంతి రామయ్య పంతులుగారు 
మజీమజి (ప్రస్తుతించిరి. ఇళ్లు రానుకృస్ల్ణకవులు విలక్షణ భావనా పథ 
విహారులై యుండెడినారు. ఏరి “పాణిగృపీాతి” యను ఖండ కాన్యము 
తెలు వాజ్బయమున కొక గభాభరణము, (పతిపద్యము నొక 
మహానర్థమణి. ఖొన్నిమణులు ముందు పె్టైదను, 
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సధువు - ఇెండ్లికూయతురు 

వం గచ్చేరికి నేగం గావలయు నోసీ ! పిల్లనిం బుచ్చుకో 
“వేగన్ ర” మ్మని బొమ్మ యొండిడు వరున్ విప్రోపదిష్టార్థయై 

“య్ గీతంబుల నేర్చికోవలయు నేండీ మోాజవా? నెత్తుకో 

సీం గాజహాడ బె ? ”” యంచు బల్కువధు వెందిస్టా ష్పిరంజిల్లుతేన్. 

సువాసిని - ఆండుషడు-చు 

ఒకసాయ మ్మృసి నారి శకేగీన మగండొక్కింత శే తెంచి వీ 

ల్వకయే తల్పును దట్టణా దయిత గీ యెవ్యార్యా  రనన్ లజ్జ మి 

న్నకయుండన్ బతి; *పల్క_వే” మని కృతన్య క్కా-రయె తల్పుం డీ 

సి కడున్ నెల్వెలంబాతి ఒర్పిడు మృగావ్షీన్ భర్హమన్నించుతన్, 

మడ్డ ఖ్ట్మ = కరొమరాలు 

అనువాదమ్ములణో. బురోహితు(డు గ ర్భాధానఖండం బఠిం 

చినమాందం గులపాలికల్ తమకు బాసెం బీక పా(తంబులోం 

దినం 'బెట్టన్ బతి గిన్నిలోన6 దన చేతిం దాంకు సారస్యమున్ 

గని యాపై జెయిసే కదా? యిడని ముగ్ధన్ చేత మోహించుతన్ ! 

= స్నువ - కోడలు 

కీయతిన్ వర్గ నసేయరానియవి యొ శేళీవిలాసమ్బు ల. 

తుయమై ముంజ నురా(డునిద్దురలు కాయగా సారెయుం జీరయున్ 

గయికొం కుట్టులొ పుట్టినిల్లు విడి సాశ్రాల్లశ్నీ ఇన గౌనలా 

నయి యు త్తింటికి వచ్చు (కొత్త త్ర డికిం జిత్తొాస్లోడ  మేపారుతన్ ! 

గుర్విణి - = చరాలాలు 

నెలదప్పన్ బొలుగిండ్ల యాం(డు “ కడుపాౌ నీదైన గారాబు ర్ 

డలికిన్ ? జెప్పవుచిన్న నాంటనె యదృష్టం ” బన్నచోనత్త “యాన్ 

దల లేర్పాటయి లోకులంబడినంగాదా ?” యన్న? దన్నానుడిం 

గల తీరజ్లైను గోల నేల నడువంగా నిచ్చునే యెట్టిందున్ = 
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కుటుంబిని - ఇల్లాలు 

“సలా సీకు భయంబుంజెందం? దల; పె నెక్కీ.ంచుకొందు న్నినున్ 

బాలా! యత్రయు నాండుబిడ్డలును సీసంతంబు చెల్లింతు నా 

శ్రీలన్నింటికి నీనెరాణి ” వని చేర్భింబల్కి. ఒండ్లాడి య 
య్యాలిం గూలిపడంతి'కై వడీ(నం (బాణంబు 'లెట్లూ ప్పెడిన్. 

ఇది యటుండ, చెన్న వురమున నొక నిద్వత్సమాజ మేర్చడి కన 

జేనరాయల కొండవీటి దండయాత్రను గూర్చి యొకశావ్యము రసో త్రర 

ముగా రచించువారిలో ను త్తనుశేణికి'జెందిన కవికి బంగారుపతకము 
బహూకరింతు నుని (ప్రకటించిరి® ఆ పంబెములో మన కవుల రచనమే 
నెగ్గినది. అపు డిటులు చెన్వుఖొన్నారు. 

మ[దనగరాంధ్ర నిద్వత్స నూజ దత్త 

నూత్నవిషయ (క్రీయాలబ్ద రత్న ఖచిత 

'హేమబిరుడాభిరాముల్కు రామకృవ్లు 

. రచయితలు వీఠపుర యువరాజ గురులు, 

ఇ ట్లీ మేనత్త మేనమామబిడ్డలు (కొత, పోకడలతో గవితాభారతి నారా 
ధించుచుండ ౧౯౧౮ లో ద్వితీయుండగు రామకృష్ణకవి య+కాల నుతికి( 

చాలుపడియెను, ఐత డాభార్య శంకరులవలె నత్యంత తరుణ వయస్సుననే 

వమురణించి యేశైకపుత్రకులు సజీవులునై న తలిదండ్రుల దుఃఖాబ్ధి ముంచి 

నా(డు. చనిపోవునప్పటి కీ కవికి ౨౯ వందుల యీడు, ఈ సందర్భమున 

సీతరుణకవి విశిష్ట తలంబేర్కొనుట య ప్రస్తుత (ప్రశంస కాదు, ఇతండు తన. 
పదునొకండవయేంట “నరశాసురవ్యాయోగమ: ? నాంధ్రీకరించినాయు,. 

పదునాల్లవ యేట “ దమయంతీ కల్యాణము ” అను నచ్చ తెకుఃగు (పటం a 

ఢమ” సంతరించినాండు. అసాధారణమైన మేధాసంపద గలవోయం' .. 

మరోండు.భావమలలోని మూడు పద్యములు కలిన్నివిచి “వ్యస్తాతరి" 
'యూయలా “హేలగంెప్పిన బుద్ధిశాలి. కాకరవజ్ఞున జిన్ననాంట నితడు: . 
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ఏథి వెంబడి. బోవు చుండునపుడు అరుంగులపై ౧ బౌఠములు చెప్పుచుండు 

పండితులు జంకు చుండెడి నారంట. ఇతని కచ్చినది (పాక్తన జన్మవిద్య 

గాని యభ్యస్త ముగాదని యిచ్చటివారు ముచ్చటగా. జెప్పుచుందురు, 

(పాకృతమునం  “గుకవినిందనము” = సంస్కృతీ మున ప కర్ణ విజయ 

న్యాయోగము (వాసినాండు. ఇవి యము(ద్రితములు, ఇంత చిన్న 

తనమున నే బవుగంథములు సంధానించి, సంస్థాన విద్వత్కవియై చేరు 

మోసిన కృష్ణుండు కవిలోక జివ్హుండు. “ కృష్ణకవి నోట బంగారు గిలక 

దీట.” సవాకవి మెడణబాటు వీమ్మట, జంటలో దొంటివారగు 

వేంకట రామశోొ(స్త్రీగారు - 

అనంగు మేన త్త కొమరుండై యాళుకవిత 
నాకుం జేదోడు వాదోడునై కడచిన 

కృతి నమర్థుండు మారాను కృష్ణ శా్రీ 
యున్న నీ సాయ మిర్థితునోటు జీవి! 

_చనియెం గ దమ్మ సీ యపరజన్నవిలాసము వమాకుణయూప వ 

చ్చినగతి వచ్చి సత్క-వితచేం గవికోటికివన్నె దెచ్చి యం 

తనె యతీ(డట్లు నీతనువునన్విలసిల్లి న నెవ్య రింక నా 

పొనరుచు నీకృతి (క్రియకు బూనికల దోడ్సడువారు భారతీ ! 

అని దూఖంచుచు సోనుదేన భట్టారక విరచితము, అష్టాదశలంబ 

కాక్శకము నగు “కథాసరిత్సాగరము ” నాంధ్రీకరింపల దొడలోరి 

అందాజు లంబకము లయినవి. ఆంధ కథాసంత్చాగరములోని కవితా 

శైలి నన్నయ కవిత్వపు. 'దెక్నునకు దీటు వచ్చునట్లున్న దని తెలుంగు 

చేశములోని పండిత కవులెందటో కొంజాడియున్నారు. ఆ కృతిపీఠికలో 

నాధునిక కవిత్వమునుణూర్చి చేంకట రామశా స్త్రీగారి యభి(పాయ 

మిట్లు శేలినది, 
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బంధము "తెల్ల వీడి బహుభావ సమృద్ధిగ నేడు మ_త్ర్తపు 

న్పంధయగీతి నా విియంబాజుచు నున్న ది తెన్గుల్ణా త; మ 

ద్గగింథము( గాంచుకొల మిదిశా దటుతై నను నేను బూర్వ ని 

గంధ కవిశ్వపద్ధతులం బట్టియె గీరి రచింప బూనితి౯, 

ఈ(గ్రంథము నొకరురచించినను * వేంకటరానుకృష్ణ (ప్రణీత? మనియే 
(పకటితమగుట నారి యభేదభావమునక:. జక్కని గుటుతు, ఈ కృతి 
వీథికావుర యునరాజవరులు (పిీయభాత్రులు నగు రావు వేంకట 
గంగాధరరామరాయ కవిరాజుల కంకితము అందలి సుప్రసన్న శయ్య 
తియ్య6దన మిట్లున్న ది ; 

ఫూ. * కాసీచూతే” మటంచు నీవడుగ ఏశ౯ జేతిలోం బోసితిన్ 

దీనారమ్ములు సెక్కు; నానికగు చృద్ధిం దే; వదట్టుంణా నా 
దీనారమ్ముల చేని నాకిడవు; నంజేపింప శ్లీరీతిగా 

నానా! వెండియు వచ్చి లే యడుగ నరార్థా ! సిగ్గులేదయ్యె నే! 

ర్ ఓచెడుగా |! యచ్చో( గల 

యా చచ్చిన నురామక మ్శు నైనం బణముగాం 

జూచుకొని కుళలు. డగువాం 

జేచందంబుననొ ధనము ని్పైగడించున్. 

గీ. అట్టియెడ నీవు చేతిలో బెట్టినట్టి 
==. సొమ్ము గడ లేర్చి వెర్రడియుం చెన్భునంగ 

వచ్చినాండవు; పోపామ్ము చచ్చినాండ ! 

. దాంచం బెట్టి తె యిచట. సీకౌథ మూట! 

"౪ అని కనరు కండ చే నది 
విని యామృత. మూవకమ్బు వే-డెద, నో | న 
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మృగఘా ! యిడియ పణమ్ముుగ 

గొని నేవ _ర్హగము? చేసికొందు నటంచున్, 

క చచ్చిన యాయెలుకను నో 

కీచ్చినయటు పద్దు (వాసి యిడి యతనిక్కి నేం 
'జెచ్చితి డానిం గని యత 

డచ్పెరుపడి నవ్వు కొనుచు నభినందింపన్, 

ఈతీరుగా మెత్తని నిర్దుష్ట శయ్యలో . నీకృతి యున్నది వారి చేతి. 

మోందుగా నే కృతి తుదనుట్ట కుండుట దురి(ధి, “ నూటవబదియార్లు ’ 

అనుపేం. ఒర మేళ్యరుని గూర్చి పీరు వీసములు రోచించిగి, అవి సువర్ల 

ములు ఈక్ళ్బము "తెనుగు వారి ఇెందము లుబ్బీంపలల ల 

ప్రతిభాజన్య మయిన దీనికి దగీనంత (ప్రశస్తి దేశమున లేదు, 

వాగయ పాత్రంబులో నేమియున్నదొ కానీ 

తొలకుచున్నది నిన్ను. దల(చినవుడు 

ఈ మన।ఫలకవుం జేమి యున్నదొ కాని 

(వరాంగచున్నది నిన్ను (మొక్కి-నపుడు 

శీర పేటిక నేమి చిత్రమున్నబొ కాని, 
నరూయుచున్నది నిన్ను ముట్టినపుడు 

ఈ భావపవీథిలో నేమియున్నదొ కాని 

'తారుచున్నది నిన్ను, గోరినప్పుడు 

రమ్ము | నాతండ్రి ! నను: 'జేరరమ్ము | (పణతిం 

నొమ్బు! కరుణించి న న్నేలుకొమ్ము! చేర. 

నిమ్ము ! నీదర్శనంబు నాకీమ్ము ! నిన్నె 

.. నమ్మినాండను' శాశథానందనిలయ ! 

Da] 

00 
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(౧) 1880 

(౨) 1882 
నిరోగీ శాఖీయ (వాబ్మాణులు, యుదటివార. బాలాం(కతపు 

జేంకటరాన్రగారు. బాధూల సగో తులం, తల్లి: నూరమ్మ. రండి! వేంకట 
నర నీంహాను. జన స్టానముః మల్లాను [సీళాప్రుర పరినరము 1 జననము 

1880 సం, విశ్రమవత్సరము, శెండననవార ఓలేటి పొర్వతీళమగారు ” 
/ గాఠనుసగో(తులు, తల్లి! వెంకన్ను. కండి! అచ్యుత రామయ్య. జన్మ 

స్థానము; కొమరగిరి (సీఠాపుర (సోంతను] జననము? 1862 నం, చిత 
భాను వత్సరము, 

(గ్రంథములు: నవలలు: ఇండిర-ఆరణ్యక -- ఉఊన్నాదిని = నీతో రొముము... 
నీతా జీని వనననానము= నీరద = నీలాంబరి ప్రణయ కోేపను = (ప్రతిజ్ఞా పొల 
నము ౮ (ప్రభావతి ౬ (ప్రముడాననము శ్యామల - శకుంతల - చంద 
మామ = రాజనీంచా = వసుమతీ వసంతము = వీరవూజ = రాజభ §- 
వంగవిజేక = అతరూపాయలు . మనోరము = మారృమండిరము = 
నూయాని = హోరావళి = రజిని = సౌధన . కృష్ణ కాంతుని నురణకాస | 
నము - పరిమళ = నంశా పకండు ౨ చిక్రశథా నుధాలవారి. మున్నగునవి, 
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తీళ్యర కవులు కారణము. ఆంధ్రములో నభినవరీతులుగల నొకతీరు కవి 
తకు అంకురార్పణము చేసినవా రీ జంట కవులే యని నేంటి వారిలో 

మేటికవులు కొందజభి(ప్రాయపడు చున్నారు. ఈయభి పాయనున కా 

యుగళము రచించిన “ఏ కాంత నేవి యనుకృతి సట్టుగొమ్ము, అనుకృతి 

దారికి బోక, సాజముగా వచ్చిన తియ్యని బానతోం గొత్తవడువున 
భావవిలవణత రాణించు కవితను రచించు నేంటివారిలో “వేంకట పార్వ 

తీశ్వరకవులు" కడుగారవనీయు లనుట స్వభావోక్తి, ఇంక వీరి చంతా 
డిక్ము6 గూర్చి (వకటించెదను, 

బాలాంత్రపు వేంకటరావుగారు 'వ్లీడరుగుముస్తా' పని వేసుకొనుచు 
జీవో యల్లిబిల్లిపద్దైము లబ్లుచుండెను, ఓలేటి పార్వలీశముగారు చెలి 
కాని లచ్చా రాశ్రుగారి దగ్గర నుండి యచ్చు పనులు చూచు చుంషెను, 

1908 సంవ కృరపాంతముదా(క సీ కవకవు లోకరినొక' “రెటుంగరు, కాని, 

యురువుకు పిళాపురమునకు. బరిసరములో నే యున్నారు. విమర్శకా(ో 

సరులని. (ప్రసిద్ధి పడసిన (శ్రీ నడకుదిటి ఏర రాజకవిగారు విద్యజ్ఞన మనో 

రంజనీ ము(దాలయ ద్వారమున సారస్వత సేవ గావించుచు నాండు వీఠా. 

వురముననే కాంవురముండియున్నారు. ఈ మహాశయుందడే మన (ప్రస్తుత 
కవు లీరువురకు నేతుసంఛానము చేసినవారు. ఆచంట సాంఖ్యాయన ' 
కర్శగారి సంపాదక త్రగమున “కల్పలత” యను ప త్త నడుచుచున్న తతి 

యది, ఆ కల్చ్పలతలో భౌపానంబంధములగు (ప్రశ్నములుు సమన్యలు 
బెలువరింవయుడెడివి, ఒకనెల గొన్ని (పశ్నములకు ఏరరాజకఏయును 
వీశాపురము నుండి (ప్రత్యుత్తరములు (వొసీ పంపెను వానికే పొర్వ 
తీశముగారు సమాధానము లంపిరి. వేంకటరావు కారు నెక్కడనుండియో 

(వొసీ పంపించిరీ. ఓకొరిఏవయ చెంక-రెలుంగరు. పార్వ లీక ముగారికి (పథమ 

ఖునఖువరానము, పీరరోజకవికీ రెండ వబహ్యునూనము. వేంకటరావుగారికి 

నసూంఢవ బనుమానను ' నీచ్చినటులు వ శో ప్రకటిత మైనది 
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ఈ మువ్వురు నొకశాఖపై నున్న కోకిలములే, ఒకరి గానమాధురు 
లొకరు విని యానందపడినారు. వీరరాజ కవిగారి సహృద:మత మల్లాము 
కవిని - కొమరగిరి కవిని తిసికొనివచ్చి నంధానము చేసినది. నాటి 
నుండి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు. ఈ జంట యీర్పడని సమయమున 
"వేఠకటరావుగారు *ధనాభిరావుము నాటకము - నురసి యను నవల 

(వాసీకొనిరి. పార్వతీశముగారు సిఠాపురము మహో రాజుగారి పట్టాభి పేక 
మునకు 1907 లో 'సువర్ష మాలి యను నాటకమును, “తారాశశాంకముి 

అను వేజొకనాటకమును రచించిరి, ఇవియీ వ్ర ల్యేకరచనలు, తరు వాతి 
వన్నియు వేంకట పార్వతీశ్వర విరచితములే, కవ కలిసిఇతోడచే “అన్న 
రూపీ యను కావ్యము రచించిరి, అదియివుడు చిత్ర కథా నుధూలహరి' 
గాల (బచురింపంబడినది. ఈ కవుల మేలి కలయికొవలన 1911 లో నాంధ 

(వచారిణి వెలసినది, కార్యస్థానమునకు సూతే పొతీము గబుసలో జరిగ 
నది, అక్కడ నొక యేడుమా త్ర ముండి నిడదవోలు = రాజమండ్రి = 
కొకినాడ = సీళాపురము (క్రమ(క్ర మము” సంచారము వేసినది. 1980 సం॥ 
దాక సీ గంథమూాల మహాగేన్న త్ స్థితిలో నున్నది, (శీ (౩ కొవ్ల్యూరి చందా. 

"కెడ్డెగారు తొట్టతొలుక ' ప్రచారిణో 8 సవాకృతి చేసిరి. ఆయన వేతిచలువ 
వలన నొ (గ్రంథమాల క ట్టి (ప్రఖ్యాతి వచ్చినది. చం(దా రెడ్డి శతెబణప 

నొరికి స్థృరణీ యు౯కా న వ్యక్తి. ఆంధ్ర పచారిణికి దీటువచ్చు. (గంథ 
మూలలు మనశేలలో రెండో మూడో, చక కాని వచన వాజబ్బియమున. 
శేవీంచిన (గంథమాలలే తక్కు.న. 1980 నాటికి (ప్రచారిణి వెలువరించిన్న. 
గ్రంథముల సంఖ్య 170. ఆంధ పచారిణికిః (యౌణము వేంకట పార్వ, 
శ ్ కవులు, ఈ. జంటకవులకు నదుమనడంమం బొడముచుండు టు. 
ను లగు కోలంతలను (ప్రచారిణి మధ్యవర్తినియై తొలందుచుండెడిది, "రెండు. 
వళ గ గ్రంధమాల జోతేకము wpa చెలింగినది. . బేంకట పార్వ, [ 
hg ళన చట నే . న నీ . గనిానిలల, శస సంపాదించుకొన్న. జ్జ 
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ఈ కవు లిర్వ్యురును గురుముఖి మున సంసతమునుగాని, ఆంగ్లముగాని 

యధ్యయనము వేయలేదు. వీరికి వంగభావ ఫొంచెము వచ్చును, 
మిత్రునివలనం గన్న డములో ననువడింపంబడిన బంకించందుని నవల 
నొకదానిని చడివించుకొని విని వంగ వాజ్శయపు సొగసులక్కు బంకిం 

చందుని కల్పనముల పొంకమునకు నివ్వెజపడి వెంల్ల మెల్ల నాభామలోం 
గృమి చేసిరి. ఆ కృపీయైనను సాధారణమైన బే, వమైన నేమి! వంగము 
కాదు, ఆంగలముకాదు, అన్యభామ లెన్నో యెజిలిన వారికంకెం గూడ 
వ రెక్కు_వ సేవ చేసిరి. ఏరి నవలలలోని రచనసొంపు వేజీ చేను వక్కా 
ణింప నక్క జియుండ దు, 

అనువాదములు గావిందిరి. కోల్పనములును జేసిరి. వీని రచించినను 
సహాజత్వము శ్రి లిలో నుండుటచే వీరి రచనలు పాఠక హృదయములను 
హత్తుకొనం గలిగినవి, ప్ర్రి నవలొవాజ్బయను తెలుగుతల్లి విహారము 

నకు “(బ్రమదావనము”, ఇంక వీరి పద్యకావ్యముల సంగతి; “అనసూయ 
పత్రికలో మొట్ట మొదట “వకాంత సేవి కావ్యము బయటయుడినదిం 
అది సహ ఫి సాధువికులు మెచ్చి కవులలో నొక మంచిస్థాన మిచ్చినారు. 
1922 లో నా కృతి యచ్చుసడి తెలుగువారి శెల్లరరు నందుపాటు 

లోనికి వచ్చినది. వంగ సారస్వత మెజుంగరు. ఆంగలము తెలిసినవారు 

కారు, కీ దని భావోన్నత్ ఏరి కట్టు లబ్బినడో యని యంద జబ్బుర 
పడినారు. *వకాంఠ నేవి నేంటీ కృతులలో రసభావపరిపూర్లమై యున్న 
దని యెన్ను ఖొనినారు. (ప్రకృతి పులకించునటులు భక్తు(తు జీవి లేశ్వరుం 
డైన యా పరమేశ్వరుని గూర్చి పాడుకొన్న (ప్రణయ గీతముల సంపుట 
మీ “యేకాంత నేవి, 

సా చులంగుతో రట. సోమోటలోం జట 

గొనరాలగొంగు నావెటుంగు 
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నావయాళి లేప నాచూపులో బౌన 

నిలుచుంగాక ! తన్ను (గొలుచుదాశం 

టి జ 

అని (ప్రార్థించి కృతిగానమున కుప(క్రమించిరి, కవ్లు భావకత యన్న 
పదమునం బభొౌఠకులకుం దట్టు చుండును, నిశిత మైన భావనాళ క్రి గల 
కవులు వీరని “మీకాంక చేని ఘోావీంచి చెవ్పుచున్నది. ఈ పదములు 

చదువు(డు | న 

తూరుపుగోనలో దుందుభిస్వనము 

పవీణాస్వనంబులో వినరాకయ.ండె 

నానందవనమ. లో నౌ గనంరంబు 

నూంద శే కోకిలా యొక్కింత సీవు, 

3 # 

కృంగారనదిలోన చిగురాకుదోని 

యీ రాగజలధిలో సీంయచున్న దియు 

తేలిరు జొంపంబులందలి గానలనారి 

యే దివ్యసీమల ేంగుచున్న దియు ! 
పరునంపుః బూవులోపలి కమ్ముళావి 
"యేనాయుపథమునం 'దెగయుచున్న దియొ 

. తకాఠశాపథంబునందలి తటిల్ల తిక 

"మీ మహా కేజమం జేనయుచున్న దయ! త్ో గ 

' arog 11 
కాలిలో బాడలు కోని పెట్టలుగు 
దివ్యనుూ ర్రి రికి సీకుం దెలియుద(టమ్ము ! 
ద్రణయవనంబులోపలి పువ్పరథము 

: bla SE. 



కీంఠట పార్వతీశ్వర కవులు 811 

ఏకాంత సేవకు న్లీక్రిక్ర (వాసి (వాసి @ జీవ్రలపల్లీ కృష్ణ శాస్త్రిగారు 

చివర కీటులు తమ యభ్శిపాయము ేల్చినారు. “ఇది విమర్శనాతీతము. 

వంగభావకు రపిం(దుని గీతాంజలి యెట్టిదో, మన యాం[ధమున క్రీ మహో 

కవుల = భక్తుల యేకాంత నేవ యట్టిది సు 

వేంకట పార్వతీశ్వర కవుల భావరాశి స్వాభావికమైనది కాని, 

యాంగ్ల వంగములనుండి దొంగిలినొన్నది కాదని మన మనుకొనవలసిన 

విషయము. ఏరి “కాన్యకునుమావళిి? రెండు సంపుటములు చూడుండు ! 

కవిత యెచ్చోటనేని సహజతలో. గొజంతవడినటులున్న బేమో ! 

* తిన్నని నున్నని తెల్లని యెనలేని 

మొగ్గలలోనుండి నిగ్గుందీసి 

చక్కని చిక్కని సరిలేని కమ్మని 

పు-వులలోనుండి (పోవుంజేసి 

విజుగని తటులోని వెలలేని తీయని 

శేనియలోనుండి లేటందీసి 

నలలోని తలలోని నలిలేని తొలిలేని 

చివురాకుదొన్నెల సేకరించి 

అంధ్రకవితా నరన్వతి నమ్మానపుష్పోపహోరములతో నర్పించిన కవి 
వరులు వీరు. కవితలోందఆచుగం బదముల వునఃవునరావృ త్తి ఏరి కష్టము, 

నవ్యకవితావ 'తారమునకు ముంచే యనేక నూతన విషయములపై. వీరి 

శేఖని 1909 సం। కంటు దొల్లి నర్తికలలో వెళ్లి విరిసినది. కొన్ని రకముల 

కవితామార్లములకు చేంకట పార్వతీశ్వర కవులు దర్శకులుగాని, ప్ 

వేటాకరి కవితతీరు ననుకరించినటులు మన _మనుకొనరాదు. అట్టి 

సా('భావికత వారి రళనలో. బవముపద మున. బరికింపవచ్చును. wae 



క్ర 1్లీ ఆంధ్ర రచయితలు 

కవుల యభ్యుదయము గుజుశించి (శ్రీ పీతి శాపురాధీశ్వరుండు. వీరి గొ 
ము(చాయంత్రమునుగానియి చ్చి తదున్యమ మునకు జేయూ(తీనొసగాను, 

నరసారావు వేటలో జరిగిన అంధ్రసారన్వత పరినత్తుక (శ్రీ ఉయ్యాకు 
రాజానారి సభాధిపత్యమున పీకోనుంకు కవి రాజహొంసి బిపుద మొనల 
బడెను 1948 లో రాజనుహేంద్రనరమున వీరికి నష్ట పూర్తి సమాన 
మహోత్సవము వై మైభనపూర్ణ ముగా సొంగినది. అప్పూడు కూడిన యాధ్గు. 

నిక కవివర్లము పీరికి “కవికులాలం'కారి? బిరుదము నిచ్చి గొరవించిరి, 
ఈ వికుద నులు శెండును ఏరీయెడం దగినటులుండి యందగించుచున్న వి, 

ఉ. పావనమూూర్తి నీశ్వరుని బమ్మెక పోతన రామ రాజుగా 
భావనచేసి పొకుకొనె భాగవతంబును ; నక్ష రామభూ 
మి వరు సద్దుణానళుల మేము జగ(్చ్సభు లీలగాంచి బృం 
దావన కావ్య మంకిత మొనర్చితి మారని పెండ్లి పాటగన్, 

అని చెప్పీ (శ్రీ వీథి కాపుర యువరాజు గంగాధర రామరాయ వ్రభునకు. , 

“బృందావన కావ్యము నంకితము గావించిరి. ఈ కబ్బము (శ్రీ రఘునాథ ' 
రాయల కాలమున వెలసిన శర్భగారకావ్యములను దలదన్ను చెన్నున_ . 

నున్నది, ఈ కూర్చునేర్చు పరికింపుండుం | 

సీ, మణి కిరీటంబు"పై. మన్ని ౦పలేదం'టే 
ర కొరగాని వురిణిల్బుకోడి అక్కు అ “7 అధరభల్ల వముమై నానింపలేదంట క 

ta dr 'వెలిపోని విరసంచు నెదురువుల్ల — | 
se J ధాత; జఇెంభంపలేదంట =. జల 

wy గ 
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అఖిలలోకవిభుని నతిభ క్రి నేవింప 
నాత్మవిభుని కరుణ నభిలపీ.0ప. 

దగనివారు౯. బడయం(దగనివా "రెవరమ్మ ! 

తరతరంబు లేల తడ వెదమ్మ ? 

ఉ వేంకట పార్వతీశ్వర కవిద్యయ నిర్మల వాజినః క్రియా 

సంకలనంబునం బొడమి సమ్మత మై ఫలపుష్పుశాఖికా 

సంకుల సత్క_వి(పకర సాధునుతంబయి రామరాణ్మాహేం 

(దాంకిత్మైన యీ కృతిసురాగమ మర్థులం దన్పుం గావుతన్ ! 

మన తెనుణువారిలో నీ కవులను దాంటిన కవు లున్నారు. సండితు 

లున్నారు. భావకు లున్నారు. తెలుంగుపలుకుబడి యింతే మధురముగా, 

మృదువుగా, శేటతెల్లముగాం దీగుతియ్యముగా. దీర్చి దిద్దినవారు 
తక్కు_వగ నున్నారు. పసిపిల్ల వానినుండిి, పండితునివజకు నచ్చునట్లు 

శేలికచానలో నింత సంతనగా సంతరించు కవిరాజహంసలు మన 

వారిలో నెందజో తేరు. “బాలగీతావళి పలువురు చూచియుందురు. 
ఎంతనేవ్కు సాధారణజనబోధకముగా నుండునట్టి నడక వారి సొమ్ము. 

అట్టులని, యర్థ గంభీరత యుండకుండునా ? ప్రతీవద్యమునం జాల గాంగీ 

ర్యము, Fa een తవు “లేఖిని” గూర్చి యూ రీతి యుప దేశములు 

చేయుచుందురు. 

(నాయుము నిర్శల'భావ వి 

భేయమ్ముగ బుధజనాతిభఖేయముగ జగ 

“ద్లేయమ్ముగ లలితసుధా 

[పాయమ్ముగం బాథళక(శ్రవణపేయముగ్గన్. 

ఇట్టి కరవులు గజుచిన లేఖనితో నీనడుమ వేంకట పార్వతీశ్వర కవి కోకిల 

యుగళము తెనుపలో నాదికొవగ్గగానము చేయందొడంగినది. రచన 

నేటి కయాధ్యకాండములోనికి నచ్చినది. అది. సొంతమై గీటు జాతి! 
వరా 

40 
నా 



వేంకట కవులకు. గొప్పరపు సోదరకవులకు నాళుకవితొ విషయమున , 

అవ్వారి సు బహ్మణ్య శాస్త్రీ 

1883 - 1935 
తెలగాణ్య కాభఖీయ _బావ్మాణుయడు. క్క వ్షయజాళ్ళాణీ౦యయుండు, భార 

చ్వాజస గోతుండు. ఆప స్హంబనూ(త్రుండు. కన్నతల్లి మనల కృమ్మ, 

కన్నతండ్రి; రామయ్య, శంచుళొన్న తల్లిదం(డ్రులు: లవ్మీ జేవమ్మ, 

జేంకటప్పయ్యలు. అభిజనము: గార్ల పొడు (బాపట్ల తొ లాకా) జననము: 

1888- నిర్యాణము: 1985. కృతులు: ౧. జీవన్ముక్తి - నిబేహము క్రి, 
౨. సగుణో పొసన-నిర్గుతో పొనన 9, దై దబలము (చిన్న పద్య శావ్యము), 

ఈ. అంధధ్వని (ధ్వశ్యాలోకమున కనువాదను) ౫ తెనుంగు 

శావ్యాదర్శము. ౬. శావ్యనాటళాది పరిశీలనము, ౭. "మేధుము 

(శావ్యము-ఆము(దితము), 

ఆశుకవితలో నవ్యారి స్నుబహ్మాణ్య శా న్ర్రీగారి కాంధమున 

మంచివే రున్నది. ౧౯౧౦, ౧౧ సంవత్సరముల (ప్రాంతమున దిరుపతి 

చళోరానళోరి యుద్ధము తటస్థించినదిం “ 'సంటూరునీవు పూర్యోత్తర 

రంగములు. తన్నూలమునచే రచి౫పంబడినవని తెలుగువారి కెల్ల రక 

చెలియును, కొస్పరపు వారితో గవిత్వపుబోటీకి స సుబ్రన్మా ణ్యశాస్తు ల్లు. 

గారిని నాయడు తిరుపతి వేంకటకవులు పంషిం'ఛిరి. _వేమవరాగహోరమున( 

ద(త్రృదర్శనము గావింపబడినది, కీఖ్లకోే! శాస్తులుగారి కవి తొజనమునకు. 
_ బట్టబగ్గమ.లు లేవు, కొప్పరవులవ్సు లోడిపోయిరి, శాస్త్రులుగారు నెగ్గివచ్చిరి 
గురువ్రలు తిరుపతి క నులు శిష్యుని. వెంచ్చుకొని యిట్లు (వాసీ అత్ని రి. 

కరిచనవ్నుల్నమాత్కొంన వారియాళువుబచందంటెల్ల నవ్వారి ను ల. 
క. స్నా గౌల్నిబుణంబు సర్చికవి నుమ్మా ! శివ్యచాడామలణేీ ! $ స 
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%* అన్న ౮భెక్కడనో భుజంచితిఫ్ విద్య న్నాకచ జేర్చి, తం. ;. 
ల. లవ్లంబు, గాననుజుమిో దోవంబు, దుశ్శా(త్రవుల్ “.. 
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(పకటత రాశుభారను నభాసదు లెల్ల రు 'మెచ్చుచుండ, నా 

యకమణి సంతసింపంగ నయారె! రచించినవాండవీవు, వా 
రక యరవింద సుందర మరంద రురంబు (సవించుచుండు నీ 
సుకవితం గాచుకోందగవె సుబ్బనశా(స్ర్రీ ! జగద్ధితేంబుగన్.. 

“తీరుపతిశా స్త్రీ ' 

ఇదిగాక సికిందరాబాదు మున్నగు (పసిద్ధస్థలములలో వీరుగావించిన 

ఫతాష్టావధానములు ఆళుకవితా (ప్రదర్శనములు పలువుర (ప్రశంసల 

. నందుకొన్న వి. తెలుంపనను సంస్కృతమునను ఏరు నహాన వేగముననే 

కవిత చెప్పంగలిగిరి. ఎట్టివాండైన సంస్కృతములో. దడవు కోొనకుండ 

మాటాడునల వాటు మన్యప్రాంతీయులలో. గడునరుదు, శాస్తులుగారు 
నిరాఘాట ధోరణి మాటాడునపుడు పండితులు దిగ్ర్భాంతి పడువారు 

ఇది యత్యు క్షి కాదు. ఏలేశ్వరపు నరసింహశా స్ర్త్రీ గాగొకరు సంస్కృ 

తాశుధేరణిలో బేకుపడ్డ వారు. “ ఆళుకవితిలక ” బిరు దాఢ్యులగు 

సుబ్రవ్మాణ శా (స్ర్రీగారు తముగురువుల నిటులు వేరుకొనిరి, 

శీ యుతులు బొడ్డుపలి సుబ్బ రాయబుధుని 

కొలచల నృసింవాశా స్త్రీని గురువరులను 

స్తుతి యొనర్చి, యేపల్లి సోమనాథ 
తార్కి.కాగణి చేశికు. దలంతు మదిని. “అఆరధధ్యని? 

తరువాత (శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశా(స్త్రిగారి సన్ని ధికింజేరి వేటూరి 
(పభాకరశా(స్త్రీ పాదుని సహాధ్యాయత్యమున ' సిద్ధాంత కౌముది ’ 
పాఠము చేసిరి. (శ్రీ (బ్రహ్మానంద తీర్ణస్వాములతోం ట్రస్థాన త్రయ 

మధ్యయనము గావించిరి. తర్క న్యాకోరణములు, వేదాంతీను ధర శ 

శాస్త్రము అలంకారము మున్నగు వివిధ శాఖలలో ఏ కనల్పమగు 

పరిజ్ఞాన మున్న దనియు, నాంధ్రములో వీరి పొండితి యుద్దండ మైనదనియుం 

బండితు లెన్ను కొందురు. ఈయన '- (పొబీ కవాజ్థయమును దఆచిన 

లక్షణ వేత్త యె నను నూతనత్వ మెజుంగని ఛాందనుండు కాయ 
క్లో 



రీ16 ఆంధ రోచయితీలు 

ప్రస్థానములు పఠించిన వేదాంతి మొనను, రనతత్వము శతెలియనీ 
శో త్రియమా త్రయడు "కాండు, మంచీ లౌకిక విజ్ఞానము కలవాడు, గొవ్చ 
చజేరీయాభిమానము గొల నాడు, పతితాంధ్ర సా(మాజ్య విభవమును 

గూర్చి వగచు జాతీయ కవిశిరోమణి. “ఎెండ్లూరు? పూర్వసంపదను 

స్పృరించుకొని రచించిన యా' 'నీనములు సువర్ణ ములు, 

నీమట్టిలో. బుట్టి నిఖల'జీశంబుల 

'వెలిగించియుండెంగా తెలుంగు వెలుంగు 

న్సీట తేటమ్లె నానాసన్లలంబుల 

నాక్రమించెనుగదా యాంధ్రకీ ర్తి 
సీలోని గాలిలో లీలయె పలుచోట్లం 

జెం౫లించెనుగా, (తిలింగదీ ప్పి 

నీపై రుపంటల నిగ్గయి యొల్లచోం 
4 దనరారియుండేయణగా, తెలుపళ క్రి 

యే జెముడుపొదలళా లోన నిమిడి చాంగ్ 

యుండెనో యిప్పు డల్ల నీయు(చ్భయంబు 
“ామచం[ద రాజేందుని రొమభ(దు 

భూరమణు( గన్న తల్లి ! యెంశ్రూరుపల్లీ | 
: పుడమి 'వేల్పులకు సీవుత్తులాసంగిన 

రమ్యమహో(గహారముల "పేర్లు 

7". జంగము కథలలో శృంగార పూరమై 
క పాజుచునుండెడి వీరరనము 

', శాతలనాంటి కథల్ చెప్పుకొనుచుండు హో 
కులవృద్ధుల బెడంగు గలుగు నుడులు 

స సారి aun మదీ న్నరియించుకొని శిర 
a హరిం? జేయు క్లాఘునములు 

జ 
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నీదు చల్లని శాన్సాన నెగడినట్టి 

పొరు పొదార్య రేఖల (బస్తుతించి 

పోవునో యేమొ, నీపేరు పుడమి విడిచి 

శరారగర్భ వొకప్పు డెండ్లూరుతల్లి ! 

బళ్లీ! వంశ్లూరు పూర్వము శూరగర్భయంటం చేడు జెముడుపొదలతో 

నిండియున్న దట. ఈ దుస్లితి కవి నెంత పరితపింపం జేసినదో ! ఆర్ష 

వాదయు(డగు నీకవి హృదయ (పణాలికనుండి యుబికిన యీ నవాజ 

కవితాప్రవావాము రసవిదులకు. దలమున్క-లు చేయుచున్నది. ఇట్టే 

పద్యములు నాలుగే (వాయులాక, అవినాలుగు కావ్యములుకావా ! 

(శ్రీ శాస్ర్రీగారు “భారతి లో వెలువరించిన యీాసం దేశము చదువుండు. 

అ .నవీనరహస్యములను గల్పనా(ప్రపంచముద్యారా వాజ్మయ 

(పణాళికలో (బవహింపజేయు నుకవుల సంచేశము లుగ్గుటాలుగ 

నేజాతికి జీర్ణ మగుచుండునో, వారిదే యభ్యుదయము, వారిదే స్వాతం 

త్రము, వారిచే వజయము......”” భారతిప్రభృతి పత్రికలలో నప్పు 

డప్పుడు (ప్రకటించిన ఖండ కావ్యములుగాక, ఏరి పద్యకృతులు ప్రత్యేక 

ముగ నచ్చుపడినవి కానరావు “టై వబలము అనువేరుగల భ క్తి ప్రథాన 

మగు చిన్న కావ్య మొక టి (పకటితము, * మేఘుడు ” అనుఖండ 

కావ్యము నవీనమార్షములో. జివరికాలమున ఏరు రచించినది (పచురింపం 

బడ లేదుగాని, ఇా స్ర్రీగారికిమ్యపరంపథ నోళ్ళలోనానుచున్న శొన్నిపద్య 

ములు విన్న-వో నది రసపరిప్లుతమగు శావ్యమని తోలచును. ఏరి యాంధ్ర 

ధ్వని, "తెలుంగు కావ్యాదర్శము కావ్యనాటకాది పరిశీలనము మొదలు 

గాంగల రచనములను జూచిన నలంకార శొ(స్ర్రమున సీయన యెట్టి పరి 

(శ్రమ గావించెనన్న దానికి? (బత్యు తృరమిచ్చును. రనగంగాధర మాం(ధ్రీ 

కరించిరని కూడ € బేలియవచ్చినది, రామాయణకథను దీసికొని సంస్కృ 

శమున నాటకములుగా నిబంధించిరనియు. జెప్పుకొందురు. మతి, అవి 
wom 4814 

# 



యన్నియు నెవ్వరికడనున్నవో ? వమైనవో ? - వేదాంతమున ననంతపం 
(శ్రమముగావించి (గ్రంథములు ననేకవ్యాసములు వీరు (ప్రచురించిరి, 
శాస్త్రిగారు గద్యాల, ఆత్హుకూరు, ముక్త్యాల మున్నగు వివిధస ంస్థాన 
ములలో. (బతివాదిభయంకరముగాం గవితా(ప్రదర్శనము అసరు 
బిరుదములు 'తాల్పుచు! గర్హి కాములై (వవృత్మిపథ మున సంచరించిన 
వారుగా స్థూలదృష్టి! దో. చినను. సామాన్యులకు గోచరింపని నివృత్తి 
మార్గమున నే ఏరిచిత్తము నంచరించుచుం డెడిదిదని యిక్కడ జెప్పందగిన 
రవాస్యము, అయన సహజసాత్రి శ్రీ (కరూపము, శొంతగంభీక భామణము, . 
నిత్యభామ్యప ర్యాలోచనము, కరాస్రచరణము స్మరణీయము శనై నవి. 
ఇట్టి గర్వరహి హితుండు, నిష్థాసహీతు(డు పండితులలో నూటికి. గోటి 
నుండుననుటకు సంశయపడను, వై శ్యబేవము వేయక వీరెన్నండు నన్న ము 
తినలేను. ఈయన యొప్పుడును “'తమచేిమనియడుగ “సుబ్బయ్య! 
యనియే చెప్పినుగాని సుబ్రహ్మణ్య శా (స్రీ యనుళొనలేదు. ' తను 
యాం(ధ్రధ్యని మాద (బతికూలాభిపాయము వెల్లడించి దోొసంగు లున్న 
వని యెన్ని పత్తి ర్రికలోం (బచురింఛినపుడు, శ్రీ "లాళతా సుబ్బ రాయ 
శాస్త్రి వం) గారికి క “మబోళయ | మిరు (పత్రి గాముఖమున( 
(బ్రకటింపచేల ? మి,వంటివారు ద్రశ్యేకము? నాకు 'దెలివిన సరిచేసి 
కొనక పోయితినా?” యని (వాసి వంపిధంట,. మటీయొకనంగతి :- 
॥| కౌ టావులవన్లి (జగ్గంపేట) జమీందారు శ్రీ జామెర సీతారామ 
న్ స్వామిగారు. రసికులై. న విద్య త్సభును. వారిధర్భ నమునకు నాన శా న్ర్రీగా 
స్లొక్త తూరి, వెళ్ళి, రాజగురువులను, జాచి అయన యేమి చదివితిరని 
ప్రశ్నిం: “దో కొంచెము సాహీత్యము, కొంచెము వ్యాకరణము 
ఆక — గురక టాతు కంగన *ేర్చుకొంటి & నని set 

న స్టే! = | 

ట్ట 
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యాసంస్థాన గురువు చెప్పిపొమ నెను, సుబహ్మణ్య శా (స్త్రి గారు నిస్ప ల 

సాలై స. పోవుచు, నూతనాస్థానకవి (శీ ద్వివేది రామశా (స్ర్రీగా 

రొక చోట? గూర్చుండ నచ్చటకుశెరీ, వారితో నేదో లోకవృ-తాంతము 

సంస్కృతభావలోం (బసంగించిరంట. ఆ రామశా(స్ర్రిగారు మన కవివరుని 

నిర రళధోరణికిం బాండిలికి నాళ్ళు ఇర్యపడి (పభువు దర్శ నము చేయించిగనియు, 

నా(వభువు ఎదుట గోడమి/దనున్న “శకుంతలా” (ప్రతిమను నర్జింపుం 

డన నాయన మనను గరయనటులు సంస్కృతములో న్లో ములు రచించి 

చూవీరనియు, నస్పుడు (శ్రీవారు సుబహ్ముణ్యశా స్రీ గారికి వార్షిక 

మేర్చాటు చవేసిరనియు (శ్రీ, రామశా స్ర్రిగారు “అభినవభోజచరిత్ర” లో 
(వాసిరి ఈగాథ ఇా(స్ర్రాగారి నిర్ణర్యితకుం దారకాణగదా యని చేరు 

రొనవలసి వచ్చినది, 

పీరు తెనాలి సంన్కూతేక శాశాలలోం గొన్నా ళ్లున్కు బందరు “కిందా 

హౌన్మూ-లు” లోం గొన్నాళ్లును బాపట్ల శంకరవిద్యాలయములో 

గొన్నాళ్లును ఆచార్యులుగా నుద్యోగించిరి. తరువాత 1927లో కొవ్వూరు 

“ఆంధగీర్యాణ విద్యాలయము” వారి యావ్యోనమువై. . వెళ్ళి యచట 

సంస్క తాం(ధ్రో పాధ్యాయులుగా నెనిమిది థో మిది యేం దుండి 1985 

లో జీవయాత్ర చాలించిరి. , కొవ్యూరి కళాశాలలో .నుండలా శాస్త్రి 

గారికి, కాకినాడ విద్యార్థులు మా “కళాఫాలి కుం దయవేయుండని యుత్త 

రములు [వాయి “నేను గాతమాస్నా నమునకుం గొవ్యూరిలో జేరతిని 

గాని ఉద్యోగము చేయుటయే భత కా కా” వని సమా 

ఛానము పంపిరని తెలిసినది, 

సుబవ్మాణ్య శా స్ర్రీగారు నై శైస్టీకలు.. వండితులు, కవులు. రసహృద 

యులు, శాంత చిత్తులు, వారి చేరు తెలుళఫచారు మజుచిపోరు, వారి. 

కృతులు మనభావకు భూమలు, ఇట్టివాండు కనుకనే సుబ్రహ్మణ్య 



§90 ఆంధ రచయితలు 

శ్యాస్త్రీనిచార్చి కింకఫీందఘుటావంచానను(డు చెళ్ళపిళ్లకవి “చేరి కతండు 
శిష్యుండని "వేర్కొన కొప్పగ పోదులాని కై, వారము గాదు నాకతండు 

వారక చేశికువంటివా౭డె, .....” యని వెచ్చుకొ నెను, సర్వథా స్కు 

హ్నణ్యశా స్ర్రీగారు ధన్యులు, ప్య్యత్రసంతానములేని కొజి(త వారి విష 

యములో గొజతయీగాదు, “వు, తాత్పద్గతి రితిబేత్తదపి పాయో౭_స్తి 
యుక్త ఫ్రసవామ్” అను శాంకరసూ క్రి నెటిగిన వారి కటు లనువించదు. 

సంగీతసాహీత్య తత్త (వేత్త యగు (శ్రీ వారి నాగభాూవణముగారు వీరి 

యంలేనాసి, వా రేకాదు, మణియెందటో శా(స్త్రీగారి సేవాభాగ్యము 

వడస్కి పండితులై కవులై పేరుపేంపులు గాంచిరి. 

సు(బవ్మాణ్య ఛా,స్తి ముగా రనవథాన సందర్భములలో? గావించిన 

జేపీస్తవము లివి పరికించినచో, ఆయన యెన్ని సంస్థానములలో సత్కా 
రములు గాంచెనో వ్య క్కమగును, 

సీ వచేవి దయ జయమివ్పించె నత్క-లా 
పూర్ణ మా “నెల్లూరు” పురమునందు 

వకల్లి వికుదంబు' తెనయించె నల “పెద్ద 

పవని భూపాలుని” సవిధముందు 

(యీ వయన్ను కారుణ్య ' మేడుగడగ నుండె 

“కందుకూరి” వధాన కార్యమందు 

వమాత ధారా సమృద్ధుల చెనగించె 
కక a? 

సెట్టనె కనిగది పట్టణమున 

గీ, అట్టి లోవైకజనని హృదంబురువా ని 

ఖ్శ 

మ 

స ఫి 
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“ తెను?ప శావ్యాదర్శము ” లోని సద్యము ;-- 

నీ లమ్క్మూరు నగరి కల్ల ప్పసత్రంబున 

షష్ట్యవధానంబు సంతరించి 

గద్వాల నగరున విద్వత్స్పభ నర్లీతి 

శేఖనీ కవన మల్లి ౦పంజేసి 

ఆత్మకూరు నగరి నాశుకవిత్య ల్రీ 

లాస్ఫూ ర్తి రాజవాల్ల భ్య' మొసలి 

ముక్త్యాల నృపుచెంత వమోహనంబైన యు 

పన్యాసధోరణి వరలంజేసి 

గీ తగంగంబలుచోట్ల నష్టావధాన సభల 

నాళుధారాకవిత్వ మహాత్ర్త 0 మిచ్చి 

నన్ను మనుచు మాతల్లి మనః(ప్రమోద 

చాననం'తాన వల్లీమతల్లిం గొలుతు. 

Wl ల్ల 

he 
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- వేలూరి ఉివరామశాస్త్రి 

1892 

తల్లి : శ్రీవిశాలావీ. తండ్రి! జేంకెటేక్వరావథానులు, (గాతుము ! 
చిరివాడ (కృహ్లౌనుండలము). జననము: 1892 సంవత్సర (పౌంఠము, 

కృతులు ; ము[ద్రితములు-- ౧, సోము(డులేక ఈ త్తరహారివంళ విచర్శము 

(1919 లో విరచితము) ౨. ముళ్తాలకఠ ((ప్రబంధము, 1910లో 
విరచికము ) క. 'తాలుకుట్టనము (విమర్శనము 1918 విర) ౮. తెనాలి. 
శతావధానము, కొవ్వూరు, చటాయి, తెనాలి, బెజవాడ గుంటూరు 

కాలేజీ శతావధానములు, ౫. కృతేకనూత్రను (ఖండ శావ్యము, 1910) 

౬, మాధవవర్శ ( నాటకము ) - 1920 ముద్రికను. ) ౭. ఉపగుప్త, 
రా విడాలోపాఖ్యానము ( పద్యశథ. 1911 ముది) ౯ అత్మకథ 
(మహాత్మా "గాంధి జీవితము, వచనొనువాదను. లి సంపుటములు) 
౧౦ కథలు - గాథలు |(రవీంటద్రువి వంగభాసనలోని “కథా” యను 
(గ్రంథమున కనువాదము 1940 ముది.) ౧౧. ఏశావళిం [ఖండ 
కావ్య సంపుటి. 1940 ముద్ర, ] ౧.౨, రాముని బుడి మంతనం, 

౧౩. సర్వేను వీలునామా, ౧౪ తశ్రీరనికోరికలం, ౧౫. ఛాపనపిల్ల, 
(ఈ నాలుగును (శ్రీ శరచ్చం(ధ్రుని నవలల శనువాదములు.] ౧౬. కథా 
నట్క-ము, ౧౩. కథానప్తళను, 

శివరామ శాస్త్రిగారు. కావ్యరచనలో. గథారచనలోం (గ్రా క్త 
వాటములు తీసిన గొప్ప రచయితలు, ఆంగ్ల నాజ్బయమున, నంగ 
వాజ్బయమున, పరాను వాజ్బయనున నా రెక్క_డలేని (గ్రంథములు! 
జూచిరి, ' సంస్కృతమున జెప్ప చేల ! న్యాకరణము, న్యాయము. 

వేదాంతము గురుకుల క్లిష్టులై యధ్యయనము చేసిరి, ఆంధ్రవిషయమూో 
. వార్మికృషిని గూర్చి వేజే (వాయను. శ తొవధానములు జం. 

బోటీగ్గాం జేసిరి, ఆశుకవితములు “నీవా? నేనా 1)” యని ప్రదర్శించిక 

శక (శిండతావ్యములు. నవీన రీభులతో సంకర శక్తీ 
PI) 
చ 



“జీలూరి శివరామ శాస్త్రీ శ్రీవ్రల్రీ 

తము గురుముఖ మున నేర్చికొని రాగధోరణిని పద్యములు చదువుచు 

మధువు లొలికించిరి. నేండును శివ రామశా(స్ర్రీగారు నూరవరపుం 

దోంటలో నిల్లు కట్టుకొని యున్నారు. అపుడపుడు పత్తి కలలో 

బద్యములు, కథలు, సాహిత్య నిమర్శములు 'వెలువరించుచున్నా రు, 

నడుము నడుమ సభలలో బాల్గూని, తీయని గొంతెత్తి విసరుచున్నారు. 
కాని మానసీకముగాను కాయికముగాను పూర్వోత్సావాము, 

పూర్వ దార కము తతింగి “కేహినో దివసా తాలి అనుళొనుచుం గాల 
శ్షేపము చేయుచున్నారు. శాస్ర్రీగారి జననము 1892 లో, అనయా 

సీ రచన నాంటికి వారి కేంబది యేడవ యేండు సాలపచున్నది, ౧౯౨౬వ ' 

. నంవత్సరము శాస్త్రీ గారి జీవికలో నొక పెద్ద మార్పు తెచ్చినది. 

ముప్పది నాళ్లేండ్త వయస్సు దాంటిన తరువాత నున్న శివరామశాస్త్రి 
గారు వేటు. దానికి. గారణము (క్రమముగా ముందు డెలిసిళొందము. 

శివరామశాొ(స్రీ గారు కలిగిన కుటంబములోని వారు, వీరి పూర్వు 

లెల్ల మంచి శిష్టులు, టర తండ్రిగారు వేంక శేశ్వ రావధానులుగారు, 

తగిన గురువులతో ( గావ్యనాటకాదులు పఠించి, వం శాముది 

సధ్యయనించి (శీ, జయంతి భగీరథ శాస్త్రిగారి సన్నిధిని “వ్యాకరణ 

మహాభాొమ్యము? పాఠము చేసికొనిరి, ఈ లోపుననే తర్క వేదాంత 

(గ్రంథములు కొన్ని సందర్భము ననుసరించి యాయా పండితులకడం జది 

విరి (శ్రీ భగీరథ ళా (స్రీ గారి గురుత్వమే శివరామ కవికిం జీర్కొనం 

దనీన దై నది. భార్యతో. గాంపుర ముండి . * యింజరము” లో భగీరథ 

పండితునికడ మహోభాన్యము చదువుళొనుట, (శ్రీ చళ్ళపిళ్ళ వేంకట 

శాస్త్రిగారి గురుత్భమున సాహిత్యపు బొలుపులు శతావధానపు 

మెలకువలు తేలిసికొనుట్క శీవరాము శ్య్మాన్ర్రీ గారి విద్యార్థి దశలలోని 

' విశేషములు. పేరునకు. “విద్యార్థి యన్న మాట గాన్ని యప్పేటి కప్పుడే 

_ ళివరామశ్నాన్త్రి మంచిజండితం డై , మంచి కవియై చాల(గంథములు 
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రచించెను రచించుచుండెను. వేంకట శా, స్ర్రీగారి వెనుక సభలకు, సంస్ 
ములకు, ఛఇతావధానములకుం దిరుగుచు ముందునకు వచ్చెను. వచ్చి 

“ఏంంటూరు కళాశాలి లో? (ఒరిజ్ఞ జేసి “నహి పతి” యన్న ట్లు ఛతావధా 

నము గావించెను. అప్పటికి “9ివరానుకవి కిరువదియేండ్లు దరిలో 
నుండును. 1911 సంవత్సర (ప్రాంతము. తిరుపతి'వేంకటకనవులకు, కొప్పరపు 
సోదరకవులకు వాగ్యుద్ధములు జరుగుచున్న సమయ మది. తిరుపతి 
కవులకు శిష్యుండగుట శివ రామకవి గురువిగోధుల నెదురుకొని యిట్లు 

సింహగర్జనము గావించెను- 

మ. అనిమి _తృంబుగల గాలు (ద్రవ్విన త్యదీయా హంత నా౭పుం దలం : 

పున సీ సీరన నిర్లుణాళుకవనంబుంజెన్సీ నిన్గల్వ నెం 

చిన యన్నబ్దురువర్యులన్ నుకవితా (శ్రీ ఇ భుర్యులకా మానిపీం 

చీ నినా గెల్వంగ వచ్చినా నిజ సభం టి వత్తువో! ' 

గుంటూరు కళాశాలలో 'నీర్చాటు వేయంబడీన  యనవధాన త 

పరీ శ్షూర్థ మే. నిరాశే పము~ శతొవధానను కొనసాంినది, సభానదులు 

ుచానేనిరి, గురువులు తీరుపతిక వులు శిష్యుని శిపరామకవిని మెట్ల 

యిటులు డీవన లిచ్చిరి. " a 

' ము, జగరీనాథులు పెక్కుమంది ముదిత స్వాంతంబునం గాన్కలం as 

; వల. సాంగంబు సలకణంబుగ శరబద్దావింశతిం బేరి వాం రీ 

ఖ్ న మాయేలిన యావథాన కవితాసామాజ్య భారంబు నెక 

యం బూనంగదవయ్య ! తండి ! శిపరామయ్యా ! చిరంజీవిపై, లి 

శా బాల్ళో(టేకముమై 'ెదిర్చితివి కొ ప్రంపుంగవిన్ (గ్రంథసా. “శ 
“కల్యంబుర బొనరింతో శేదొయని సీకై కొంకు నస్ఫు న్మన 
g గ్య్యల్యం' ఖీవ్పటి కూడందీసితివి వత్సా! సత్సభాశోభివై ' 
చ జజర్యకోంబరలం జోరదుమయ్య | యిక పీ(కన్ శస్యమాకోతుల. 11! గే 



వేలూరి శీవరావు శాస్త్ర లేలీఫ్ 

దానితో వేలూరికవి తెలుంపవారికి బహుధా (పశంసనీయు' . 

డయ్యెను, (క మముగ( దెనాలి, బెజవాడ, కొవ్యూరు, చటాయి మున్నగు 

పలుకౌావుల నవధానములు గాపించెను. చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట వా స్రీ గారి 

(పథానళిష్యులలో నొకరు (బకటకీ ర్తి నందెను,. 1915 లో 

వ్యాకరణము ముగించి యింజరమునుండి చిరివాడ చేరికొచెను, ఇంజర ' 

ములో నున్నప్పటి పిరిచగిత్రము వినందగినది కలదు. 

సదాచారనంపన్నుండగు నొక్యయాహ్మ్ణ కువూరుండు పెండ్లి చేసికొను 
టకు డబ్బులేక తంటాలు పడుచుండెను. అప్పుడతనికి. దమయింటలల 

బంగారునగ నమ్మివైచి వివాహమునకు వలసినంత సొమ్ము నొనలాను 

అట్టియుచార హృదయ మాయనది. శతావధానము నభ్యాసము 

చేయుట కింజరములో నూటు/సరు పృచ్చకులు దొరకుదురా? పెద్ద 

వమూామిడితోంటలోనికి. బోయి, యొకమితునిచే (బశ్నము లన్నియు. 

గాగితపుముక్క-లపై (వాయించి కొమ్మలకు గట్టించి పద్యములు చెప్పు 

చుండు వారు, అట్టి భఛారణాబల మూయనదిం 

చిరివాడ ేరికొని వ్యాకరణ (గంథములు పాఠము చెప్పుచు 

బద్భపురాణము నాంధ్రీకరించు కొనుచు నాంగ్గము పఠించుచు శాస్త్రి 

గారు రెండేండ్లు గడపిరి. ఆంగ్ల, పరాసు భాహాగంథములు చదువ 

జదువ సాధారణమైన తేలు(గు కవితీపై మన ఇ" స్ర్రిగారి రొకవిధమగు 

చేవము కలిగినది. అపుడు యతిప్రాసములు విడిచిపెట్టి మహాభార 

తములో నాది సభాపర్వములు, సపేకొన్వియరు ననుకరించి పదినాట 

కములు బుగ్వేద బుక్కులు కోొన్నియు. 'దెనుంగులో (వాసి వెనుదిరి! 

చూచుకొనిరి, అవిస్తవ మాయన యంతరాత్స్శశే నచ్చలేదు. అప్పుడ 

నిబంధనములు విడువక “మణిమేఖల'* యను నే డాశ్యాసనముe 

(పబంధము రసభావ బంధురముగ రచించిరి. అందలి కవిత్వపు సొగసున 

గూర్చి నాండు విన్న వారివలన వినుకలియీగాని యా (గంథ మిష 
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డుత్సన్నమై పోయినది. “మణి మేఖల * రచించుకాలముననే “సాహిత్య 
దర్పణము? సగము “రసగంగాధరము” ౧ ఆననము, “'ధ్యన్యాలోకము” 
నంపూర్ణ్మ ముగను 'దెనిగించియుంచిరి. పై (గంథ ములెల్ల “మణి మేఖల? తో 
పాటు పిక్టైలోం బెట్టుకొని మేలూరు (శ్రీ దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రుల 
వారి స్టృలి నభకువెళ్ళి యటనున్న పుడు మకాములోం గల యాసపెశ్టా 
ధనాళబే రాత్రి దొం౫లెత్తుళొని పోయిరంట, అది'మి:దలు శివరామకవిక్షి 
గొంతరో(త కలిగినది, ్రైర్యముతోం గానీ యయనుకొని వీదప వంగ 
వాొజ్బుయము చదివెను, పరాను గద్య వాజ్బయము చరా చెను, చదివీ ' 
చూచి యప్పుడే యించుబించు నూజుకథలు, ఆజు చిన్న నాటక్రనులు 
సంఘటించెను. సాంఖ్య, న్యాయ, వై “శ్రీషిక దర్శనములు చదివి భావ్య 
ములతోో దెనిగించెను యోగ నాళిష్టము నిర్యాణ(ప్రకరణము వణకు 
ననువదించెను. 'వేదాంతమునకు నంబంధించిన ేజేనో చిన్న చిన్న 
పుస్తకములు (వాసెను, పద్భవు రాణమున, గొన్ని ఖండము లపుడు 
వాతీలో నున్నవి. ఆసమయములో (గంథభాండారముతో నిండిన పీరి 
యింటి పె నలిగి యగ్ని మండిపడినది, సంస్కృ తాం(ధాంగ్లాది భామలకు 
ఫ్ష్లజంధించిన (గంథము లెన్నో ఏరి భాండారమున నున్నవి. ళివరావమ 
శాస్త్రిగారు నిత్యమక్క-_డ చే కూర్చుండి (పతిగంథము చదువుచు, 
కదివిన (గ్రంథముప్లై; దమ యభిప్రాయము (నాసి యా (గంథములోచే 
పెట్టే యుంచునా రట, ఆయా (గంథములు తాము రచించి, యచ్చు 
వేయింత మనుళొనుచున్న . (గంథములు సమ సము 1926 సంవత్సర 
గ్ర్రుల్లో నగ్ని కావుతియె తుయించినవి. 

“ఈ పద్యము...చదువుండు : 
ఖ్. 

5 ..కీజ్యక్నుయ వృత్సీరమున నాతఫ 
1 క్ ' + / rE | సట 1భయమగు _వైళాఖ శృష్టవకంబున సూ 
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రయ దినమునన్ ద్వితీయా 

దయమునం జిరి నాడ యెల్ల దంచాయెన్. 

శివరామకవి నెత్తురుజుక్క_లైన తన (గంథము లట్లు భన్న మైనపు 

డిటులు వగాచెను ; 

ఉ. పెంచితి బెద్దచేసితిని : (వీతియుతంబుగ రాణివాసమం 

దుంచితి రాజ యోాగ్యకును వూపవనంబులు (కుమ్మురిల్ల ని 

ర్నించితి విస్థరిం చితిని మేదిని మింటిని నొక ,-పెట్ట న 

ర్సించితి నిన్ను నగ్గికిని బెక్ బలిగా. ౫వితాసరస్వతీ | 

ఉం కాల్చితి విల్లు నర్వమును గాల్చితి సా(తము లూంచుముట్టుగాం 

గాల్చితి వెల్లయున్ ధనము కాల్సితి వెల్లయు ఛాన్యరానులన్ 

గాల్చీతి వున్న వెల్లయును గాల్సినల గాల్చితికాక (గంథముల్ 

శకాల్చినసీకు నోజ్వలన ! కడ్పది నిండెనా ? కాలునిండెనో ? 

నీ. బుగ్వేదనూా ! యష్టదిగ్యీథులను నన్ను. 
గన నెంతయడలితో కోలు నపుడు 

వేదాంతమా ! నన్ను పీశ్రింప యోగద్భ 

బ్భలి నెంతపూనితో మాండు నపుడు 
వ్యాకృతీ ! యలయజ్ఞుగంతమా “ దృళి” నెంత 

నణపీతో నాకయి చరవువేళ 

క వితాకుమూరి! నన్ గనుపొం'కు నెన్నిము ' 
ఖాలేదుఃఖంచితో (కాంతిని 

గ్, కట్ట! సాహితిరో నన్ను లౌంగిలింప 

నెంత వీతులు చాణితో యేమనందు 
నన్ను € గంకాళమును జేసి చన్నవాగె ' 

'వున్హకములార ! నిజ్ఞానపుటములార | 
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అంతనుండి శినరామకవి యు'క్పావాము నన్న గిళ్లెకు. అగ్ని (పమా 
దమున కొళసంత్సరము వెనుక నే యేకాంతవాసము కోరి మనశా(స్ర్రిగారు 
నూరవరమున నొకతోంటకొని' యం దిల్లుగట్టి నాలుగేం డం దొంటరిగ 
నుండిరి. మొదటియింటిమై నగ్ని ,కోపించినతరునాత భార్యతోం దోంట 
యందే కాంపురము స్ట్ పడెను, వకాంతవాసమున శ్రీ!వి యిటులు 

పలవరించును ; 

ఉ. వయొకరుండు లేని యొక యేటిసమాపతలంబునం దర 

గ్యాయతనంబునందును దటాకతటంబునయందు. దోంటయం 

దొయత శై లశృంగమునయందు జనించు, మబోవనసీజనుం 

దూయెల యొండు నాసనము సొండును దప్పక నాకుంగావలెన్,. 

శివరావు శాస్త్రిగారు వ్యుత్సత్తియుం. (పతిభావమునుగల కవి, 
భావనలో వారికి దీటు వచ్చువారు నేంటినారిలో దక్కువగనున్నారు. 
“ఒక్కభావగాదు తక్కినభామల నన్ని గూడ నేర్వమయ్య యాంధ్ర” 
యని (పబోధించి యన్యవాబ్బయను) లెన్ని (టి తోడనో పరిచయము 

గలిగించుకొన్న కవినరుణాయన. రవీంద్రుడు వంగభావలో రచించిన 
“కథా” యను (గంథమును. . “కథలు, గాథలు” అనుపేరు పెట్టి 

తెనిగంంచిను, (శ్రీ సర చ్చం(దుని నవల లెన్నో తెలుఏలోనికి మార్చెను. 

పరాసు వాబ్బయపుం బోకడలల్ోో? గథలు నచనమున వందలు 

(వాసెను, అన్నిరచనలయంధుం.. 'జెబంగు స్వతంత్రతను ము(దించు 

కొనెను గాని యనువాదను లనిపీంచునట్లు రచింపలేదు. "తెలుంగు 
పలుకు చదువని యాం(ధు నాలా యా విధముగ నిలువ 
దీయుచున్నారు. 

న J ai 

క, _ తెలివికి సంస్కృత నున్. మతీ...” _ 

బరివికి న్థార్గ్గేయ మో, ఖుతళ్యదుర ంబ్లో. 



. వేలూరి శివరాను శాస్త్రి. gag 

విలువ యిడి చేర్చి యానీ 

తెలులావ్వరి పాలు చేసి తిరిగెద వాంఛా! 

శివరామ కవిగారు “వురాణ మిత్యేవ నసాధు ' నర్వం, సభావీ 
కావ్యం నవ మిత్యవద్యమ్ ” అను సిద్ధాంతమే కలవారు. "వేదబుక్కుల' 

నుండి, యపనిషత్తులనుండి వాక్యము, "లె _త్తిచూపి, జీటి “భావ 

కవిత్య ” మనంణుడు నుత్తమజూతి కవితతో వాణికి పరా హూవు 
దురు = (ప్రాచీనాలంకారికులు ' చీర్కొనిన ఛావధ్యని ఎ  రనధ్యని. యను, 

వానికి నేటి. భావకవితకు సాజాత్యము స్యపమాణముగం జూప్కి! తట్టి 

' కవిత యిప్పటి వారిలో. దక్కుువమంది క లవడినదని ఏ శందురు. ఆంధ 

'ఛావలో చేడు పొడముచున్న విస్తవము లన్నియు శివరామళానస్తీ 

గారికిం (గాత్త లనివించవు. వీరీ వనరుల నాలక. శవిత్యయై 

నిన్నో తడవలు విన్లవభావములు పుట్టినవి... 'అవి శార్యయాపమును 

. గూడందాల్చినవి, యతి' 'ప్రాన బంధములతో కవిత్వము (వాయటయే 
గాక్క ప్రాచీన ధోరణితో అష్టాదశ వర్ణనములతోం ట్రబంధమ్లు (వ్రాయు 
టయు నీయన మనస్సునకు నచ్చిచేద కాదు“ ముక్తాలత.” ' కఖ్సీత . 
కావ్యము 1910 లో రచించెను. అందు వచ్చు పాత్రలు ముగ్గురు, 

శమజయంతు! లిరువురు సహాధ్యాయులు, శ్రల్టశాంద్రు.” ''వారీలో శముం 

డను వానిని “ముక్రాలతి యను జారకామిసి' యా 'అదయజీల్ 
కంకర మనసుంచుళోని నజయరణు? a శమునీణ 5; 'పహీనముందుల 

వ్ర జన pone సులు ' విడి 

త do toon నన 

నట 

కం న గ్ర 9 రట మేన “"తెనుటపలో 

ఖా కష 7. "పళ్ల వేశారులి డన్న 

జ చిరు: పెపోజోర తే ముగా 
ని ఖ్! 

నో క 



890 న ఆంధ రళయికలు స 
3! 

శ జీ ఇ 

శ ల్ గ 
జ. 1 

గురువు లొకరు లేరు. ఆంగ, వంగాది భాషా (గ్రంథావలోకనష్లు. 
న్ 

షా! ౫ 

యిక్కడ ముఖ్యకారణను) అది యటుంటడే, ఈయనకు బాలక భలలోళ 
he 

'ఖిక్యంని యొటుక్ యున్నది, సంగీత్ మెజుంగుదురని (గ్రానీయంటెన a 

. అభినయ .కళలోం (బవేశ (మున్నది. నాటకము లన్నన్సు చలన చిత్రము, 
భన్నను .మక్కు_న చూపుదురు. “జయాపిల్బు’ ఎ ఇారీ * జరాసంధ క్షు 

క్లజాసంవిధాననము గ్యానించినది వీలేగచా ? ఇంక కళారచనముల ( 

భి క్లన్స నలసివపుడు వీరు సీద్ధవాస్తు. -లనవలయును, ధ్వని 

| నున్న భారి వలుకుబళ్ళు" కథలలో నసశము కాన్యత్వమును సు 

ఎ కేయుచుండ్లునో. సాధారణనుగ వీరి కథలెల్ల సలతణ భామల 

డృచినవి, (ప్రతి కథ యందును సాహీత్య వాసన యుండును, ఛాన. క 
(a | 

గత, యుండును కథా క ల్ననను విషయమున సీయనను మించి 
a 

స కేతు శొంద్రున్నారుగాని, వదన రచనా విషయమున నీయనను 
hy 

. . మా చ లక విక్కీల్ క్రక్కున. భన నలత్షణ "ముస్లి 
ము, గరనిర శుథుటయుర్య . ఖలుకోబడి . మితముగా 7 నుండక 

gy" 

న నం వచనములోని. (వ్ర 

Cy 

వో 

ఏ ప్లోంిన్ల ధిశ్లాని 



చేలూరి శీవరామ శాస్త్రీ శ్ర 
i ॥ 

Cl 

జను. నాలో నేనే దహించుకొని పోయితిని. నా క'జగతి యంతయు 
నిస్సారముగాం దోయను, భార. 'చి తృరువేని చేనియెడల నామేడ 

చవుటిదిబ్బగా నుండెడిధి. ఒకెరేయి. యంతయు నేనాచిత తృరున్ర నెదుట 

నుంచుకొని కూరుచుంటిని. కొంతసేపు చానీతో వినోడీంచితిని, ' క్రమ 
. గ్రమముగా నాకనులవెంట బావృములు (స్రవించినవి. 'శెల్లవాప లటులే 

కూరుచుంటిని. అపుడు మయూరము లోకటొకటి తేచి స స్తంభ మెక్కి 

_ కూయందొడలౌను. నేను. సవ మున ధశర్మారెజ్డి గొకఉ త్తరమును 

_నాసితిని, (వాంతేకుపళ రణము కలమూశాధు. "వాత కుషతైమాగిం? 

స hye 

కు Coal 

కాగ్గిశ్రమును గాదు, ఇచ్చ నా మొనసముపిాఃడో నన్ను కరధాకిచ్లి మర 

గించీ కరకకాయ సిరావేసి అక్షరములుగా పోసినది,” 'అసవ్రాడు ధశ్మురడ్డ” 
(ana 

నాలో ఒకభాగముగా నుండెను. గాన దానిని ఫ్టఠించెను. ,. 'తృమావణి 
1 tre Cart wa 
కథ “భారతి” (ప్రభృతులగు పర్తి కలలో వెలువర్రిందలడిన ' వీరి కథానికలు 

(| ల్ో 

ఖో 
ఇ 

vik ట్ర lr wy yh 

కుప్పనంగూరలు. వానిసనెల్ల హరప్రీటీక! రిం చి b పచురించుట,. తెలులను. 
eal ity fi I ran ౮ yt ఖ 

. బానకుం గడు మేలు సేం, శ. సఖీ ॥ 
న శ స్త న. ॥ ' fl 

0 
. 

fa, ౯ fey ig 1 

ys లౌ 

వ్యావవోరికముకూడ ' కాస్రగాడ. ట్ ,,నాయుచుందురు. 
ఖ్ Were fe Hes Ee AM ty తే 

. భీ, శరచందుని చిన్న నవలలు వాడుక కాషన్ (పాసీనారు. వమి శ్రీ శరచ్చంద్రుని చిన్న నవలలు వాడుక భావ్మభోన్నే (బ్ర 
. ఛాయనిండు, వభావలో టయనిండు. 

. చెలులతో. రసవిలసితముగ' "వాసి. 
a] 

: Wap ye వుం! జట్టు, 2 ; 
గా fly am 

డ్ 

శ్ హ్ ట్లో భట టల స లో! 
క క 

గ్ 

ఫ్ వ్ల ఖ్ prin సపోట 
1 

bE bla 

కవితో రహాస్థృములలో 
wf 

4 
గ ' 



మల్టీ ఆంగ్ల, రచయితేలు వ. 
' క 

నెక్క_డలేని యెజుకోయు నున్నది, కాని వానికి టికి ననురూవ మైనే. 
క. 

"ih 3 

"కాదు వారి సాహిత్య నేవ, యొవనము ఛారనోసి (వ్రాసినగ్రంథము 
sae 

లెన్నో మసీయైపోవుటయు దొంగ లెత్తుకొని పోవుటయు జరిగి శాస్త్రిగారు 
యుత్సాహ్తా మూడనింబాజెను, బ్రప్పటికిం బది వం(డైండేండ్లనుండియు 
హృదయ 'దొర్భల్యముపొడమి మజింత దిగాలుగనున్నా రు, ' అయినక్ల, 
కీపిక' వచ్చినపుడెల్ల గథయో, శావ్య మో, వ్యాసమో (నాసి సి తెలుంగు, 
వారికి విందు  లొనర్చుచునే యున్నారు, : gr 

క | ul 
2 ype కం “వశొవళి' లోని 'వడముటా, (| 

నో 
i 

గా 

గగ 

1! కి 
A (| ళీ : 

ఖ్ న. » 
స స | z సి 

Fr 

క సకస గోయి వేయడు “వావి | 
ఓ జై 1 

We we RAE / స 
శ FS లే త్స న్ చ మహిమను వించు " 

న U mr 1 

n WE స! " క | MRT గ iri sf 

న. Mp (ల్లో న! / ॥ f 

నలిన కోననుని. నా నస మాము లెక్కడె 
స ? 

జ a 
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గీతినాటికలును. కావ్యాత్మ రసమన్న వాద మనుసరింతురు. ఉిప్తాననలో 

శి వము, నుతములో నదై (తేము ఏరారాధింతురు. రాధాకృష్ణ భక్తి . 

యనిన యాన క్రిమెండు. * పద్మావతీ చరణ చారణచ[క వర్తి ” రచనమ్యు 

సీభ క్రియ వురికొల్సియుండవచ్చును. శాస్త్రిగారికి బొద్ధములో మంచి 

(పవేశ మున్నది 
మ 

1980-1981 లోను, 1989 లోను రాజకీయవిమయకముగ సంచరించి 
కారాగార (ప్రవేశము చేసిరి అక్కడ, యువకుల 'నెందట్లనో కవులుగ, 

నటకులుగ, కథకులుగ దిద్ది ప్రోత్సహించినారు. తెలుగులో నన్నయ - 

తిక్కన - (శ్రీనాథులు ఏరి (ప్రేమకు స్థానమైన కవులు. భట్టుమూర్తి. 

మిద, అంతేకంటు వేయిరెట్టులు పోతనమిా(ద వీరికి భక్తి హాచ్చుః 

అభినవాంధకవి నిర్మాణమునకు శా(స్ర్రీగా రొక యంత్రమని 

ఛెప్పుకొందురు, నాలుగు గేయములు గొలుకు కవిదగ్గరనుండి, మేలిమి 

కావ్యములు సంతరించు. కనిదాశ బుజ్జగించి చేరదీస్ యోసికతో 

వారి రృ్లనములు సరిచేసి అనసరమైనచోం దా నొకప్రతి (వ్రాసి (ప్రచు 

రణమున కుపాయములు సూచించు. సహృదయత శ్రా స్త్రీ గారిలో 

ఘనముగ నున్నది. కృష్టా గుంటూగు మండలములలో ఏరిమూలమునల 

"జీరునకు వచ్చిన రచయితలు కుక్కు. రున్నారు* శాస్త్రిగారి నెవతోగాని 

“చాకిరేవు” అని పరిహాసము చేసిరంట. దీని యంత రార్భము, “ ఎందంకో 

కవులు తమరచన వ్యన్రుము లిక్క-డ ఉదుకుకొని పోవుదు” రన్సి - నవ్య 

సాహిత్య పరివ(త్ర చురణముభమై ఫీరిజేయి పడనిది లేదన వలయును, 

శివశంకర శా (స్ర్రీణారు వంగభావలోన్గుండి శ్రీ శరత్ చంద చట్టో 

పాధ్యాయుని రచనములు లెలు౮పలోనికిం దెచ్చిన వారిలో మొట్ట _ 

స బ్ 4 
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ముొుదటివనా రయి యుందురు, ఇది సీద్ధాంతను "కాక పోవచ్చును, . 

సరస్వతీ (గ్రంథమండలివారు. వీరి “ అరకుణీయ * కెలువరించిరి; 
ఎందఖో తరువాత దరువాత కరత్. చంద్రుని పూర్తిగాం చెలులప ' 
వాని శేసికొన్నా రు. అన్య సారన్వతములలోని యంద మెటీలి 

యా రచనలు 'తేలుంసలోం 'బెట్టపలెనని (ప్రోత్సాహము చేసినవారిలో 
ఛా్త్రీగా రొకరనుటలో సంశయింప బనిలేదు. హిందీనుండి, సంగము 

నుండి చాల రచనలు పీ రనువదించినవి (ప్రచురితను_లె యున్నవి “ 
శాస్త్రిగారి వచనరచన బన్ను = సుందరముగనుండి సులభముగ నర్ధ | 

మగు తీరున జాలువారును, పద్యరచనాఖొందర్యము వీరి కలములో 

7 

నంతగా వెలయలే దని కొందజు యభ్రిప్రాయను, కాన్సి యఖండమైన | 
వేదన నుండి వీరి కవిత (పాదుర్శవించినది. =. హృదయేశ్వరి లం దు జ 

లకు నిదర్శనను. (ప్రణయ కవిత క్రీ కృతి యాకరము, 
' మన్మునమ్మున లీనమై మాటు వడిన 
విమల కవితా (పవావాము వెగ్గలించు 

. నిన్ను వర్ణ ఆప నెంచిన నిబివునోందు 

నీవు, సోకు నరస్వతీజేవి నమ్మ! 

లది వారి .విశ్వానము. (ప్రేయసీ యీయన దృష్టిలో మవ టీవి. 

ఆమె నొక ఫవ్షిత్ర దృష్టిలో సంభావించుట వారి తలంపు, రాధా' 

కృష్ణుల (వేమ సౌభాగ్యము ఛివశంకర ' శాస్త్రిగారికి మేలు బంతి, 
.నిన్ను ధ్యానించు కొలంది నిర్ని(ద మగుచు 

.., ద్రమద్దమునం జేరు మానన బంభరంబు | 

, నాధికానాథు పాద, నీరజ యుగము; 
వింత గ్గాల్సెడి నాము _$ీ గౌంతవమ్ము ! 

జే సర్యన్వమయినా. వృాదయేశ్వరి శాస్త్రిగారి దృక్పథములో 
| డొ 

ses 
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త్ల్లావ య ల శివశంకర శ్యా స్త్రీ మలో 

“ తలంచుచున్నాను నా (ప్రియతమ వటంచు 

ఎంచుచున్నాను నిన్ వృాదయేశ్వరి గను 
వలచుచున్నాను జీవి తేశ్వరిగ నిన్ను 
భావనము సేయుచుంటి నిన్ "చేవిరీతి, ' 

నీవు (పాణాధికవు నాకు నిశ్చయముగ 

వాంఛనీయ సుఖాధి దై నతేశు ఏీవు 

సాటిగానని నా నరన్వతివి నీవు 

వాస్తవమ్నుగ భాగ్య చేవతవు నాకు, 

నిన్ను (జేమించుచున్నాను నిశ్చయముగ 
సీ యెడం జెలంగు నా (వేమ నిర లంబు ; 

నిండు హృదయంబుతో నన్ను నీకే మున్ను 
అర్పణము చేసికొంటి సవార్ష ముగను, ” 

బీల్హ్యణుని కథ పద్యనాటికగా ఏరు సంతరించిరి. దాని శేరు కవిపీయం 

వ క బద్యనాటికారచన మే శాస్త్రిగారి కిష్ట కిషముం , సంభావ. 

కాము సర్వము ఛందోబంధితమై యుండుటబేం. గవిత్వ చారుత్వము 

కొంత ఫొజవడియుండుట సహజము, వీరి“ కావ్యావళి ప్రథమ భాగము 

ముదిత మై 'మెనది, భానుమతి, లో సొము(ద్ర శిష్యురోలు ఇత్యాది నీర్షి 

కలతో పీ"రేజుకొన్న (ప్రతి చరత్రయుం (బ్రాచీన సంస్కృతిని నం 
తింపం జేయునవి, రచన. 'ప్రాబంధిక ధోరణే ననాథము, . “ దివ్యలోచ 

నాలు” అను ఖండ కావ్యములోని యి వృత్తములు చి  త్రరంజకములు, 

భగవ(దామానుజులు 

పరణూకారణ జూయనవూాన కరుణా పాంగ (పసారంబుననీ 

భరితా జ్ఞాన దురంత నంతనమునణ్ భంజించుచున్, విష్టప 

స్థిర సంరక్షణ భార మూనిన మహో,నీరంగనాథా ! భవ 

చృరణాబ్దంబుల శ్ర నొనర్చిద నవముస్కారంబు భక కృ(ప్రీయా ! 
* 
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అవలోకింపుము వత్స ! అల్లవె రమాొహ్లోదానుసంథాన వై 
భవనుల్, ధిక్క్భత భాను ముండల రుచుల్, (బంవాండసందీ పక 
చృవులున్, భ_క్సిభర(ప్రసన్న జనతా సంరక్షణ (పాభవో 
త్ప్సవముల్ రంగళయాన దివ్యకరుణా సంఫుల్ల నే్యతాబ్బముల్ క్ 

ధనున్దాసు 

అహాహా ! యెంతమనోవారంబులు త్వదీయ ప్రస్సుర న్నే త్రముల్, 
మిహిర(ప్రస్సుట చండమండల సమున్నేవ, (ప్రభల్ కల్గియుం 

దుహినాంళుద్యుతి శీతలము లయి సంతోవంబొసనంగన్ ; భవ 
నృహిమంబొప్పు మహాద్భుతమ్ముగను (శ్రీమ(ద్రంగభామ ప్రభో ! 

అవలోకింపలనై తి "నేటి వట శాహోదురింపాకంబునన్ 
భువన్యతాణన భూరి శీతల కృపా పూర్ణ (బ్రభాన న్భుర 
'దృవదత్షీద్వితయంబు ! చేశికడయా(ప్రస్యంది వాజ్ళాధురిన్ _ 
నవ సౌభాగ్యముక ల్లె నక్కజముగా నా కో జగన్నాయళకా ! 

స్టిరతాత్సర్యముతోడం గన్లొనినచో జీవా, భవన్నే(త్రముల్ 

_ తిపగన్నేర్చునె బుద్ది ద్ధి యన్యనయనోద్రి క్త క్ష ప్రమోదయినన్!! 
పరమ్రీతిని భృంగ “దూనవనుభాపానొభిలానన్ దళ 

జ త్నరనీజంబుల లుల స్ట జేరునే ! 



దురా సక్ రాజశేఖర కవి 

1888 
ములికి నాటి శాఖీయ (బావ్మాణులు, తల్లి: సుబ్బమాంబ. తండ్రి : 

జేంకటరావమయ్య. జన్మ స్థానము : ఫ్ జన్ములమడుగు. నివాసము : (పొద్దు 

టూరు. జననము : 16-10-1888 సర్వథారి సంవత్సర "కార్తిక శుద్ధ 

పంచమి. కృతులు: ౧. వీరమతీ-చరిక్రము [3 అశ్వాసముల పద్య శావ్యమి 

౨. చండనృ పొల చరిత్ర | పదస్థ కావ్యము] వ సీశాకల్యాణము ౪. నీతాప 

వారణము ౫, పద్మావతీ విజయము | ఈ మూండును నాటకములు 7 

ఇ... విలయమౌాధుర్యము | స్వప్న కావ్యము] ౭. వృద్ధిమాల సంవాదము 

[నాటకము] రొ అఆవధానసారము ౯, శెణా(ప్రతోపచరిత్ర (౫ అళ్వా 

సముల పద్య'శావ్యము] ౧౦. The Heroines of Hindusthan 

[అర్యావర్త వీరనారీనుణులు - ఆంగ్లభాషా వచన గ్రంథము] 

(శ్రీ దుర్భాక రాజశీఖరముగారు తొలుత గవిమయై తరువాత 

నవథానియె, పిమ్మట మహోకవియెై రాయలనీమలోను యావదాం(థ 

నీనులోను మంచి యశస్సు నార్జించుకొన్నారు. వీరికి చేశము కావ్య 

కళానిధి కవిసింవ్యా అవధాని పంచానన్క ర్ విసార్వభౌమ, మహోకవి 

చూడామణి, ఏరకవితా వీర, అభినవలిక్క-న, పీరప్రబంధపర మేశ్వర, 

ఇారి(త్రక కవిబహ సుకవిరాజరాజ, కవి తాసరస్వతి, పవీఠరగాభా 

. విధాత, చార్మతక కవితాచార్య, వీరరస రత్నాకర, మహాకవి మారాండ 
మున్నగు నెన్నో యుపాధు లొసలో వందించుచున్నది. ఇది జేశమున . 

కున్న వెట్టి గాని రాజశేఖర కవి కివియేవియు నవసరము లేదు, కవి, 

చానిని వ. దలంచినచో “మహాకవి” యన్న బిరుదము 'బాలును, 

దీనియెదుటం ఖై పట్టిక సర్వము " వంది వాజ్బయములోనికిం జేరును. 

_ మేశము తనకర్తవ్య మింతమా (త్ర మేయనుకొసీ కొంతవలుకు నాచరణలోం 

జెట్టికొన్న బేగాని, ఎవని నుద్దేశించి లోక మిట్టి బిరుద సంతాన 
Ca) Se క 
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ప్రదానము గావించెనో, ఆయుద్దిష్ట కవి దృన్టికి మాత్రము “ఆక్షీ 
న్య(ప్రత్యయం చేతః” అనునశ్షరనులు 'తొటికాయలంత లేసి కనబడు 
ననుట వాస్తవము, ఆ తీరున నారయనివాంయ అంతేరుఖుండు కానివాడు, 

(శ్రీ రాజశీఖరకవి నావీమర్శన పథనులో? జెక్కు.చోట్ల మహోకప్కి ' 

అక్కడక్కడ కవి. ఒకానొక కవి తనజీవితమునెల్ల నొశీ (గంథములో ' 
డాంచంబెట్టును. ఒకండు దానినే చిన్నచిన్న పటి (గంథములకు( బంచి : 

యిచ్చును, అసలు ఒకడు (గ్రంథములో (బతుకే ఫోయలేక పోవును, . 

సంపూర ర్ధజీవదాతృత్వము గలమసోకవి జీమూత వొవానుని వంటివాండు, 

అతని వితరణమునకు (బనళ్ళుండ సుందరి బోరతి వట్టును. జీవనదాతలగు. . 
కవులు నలువురున్నం జాలును 'బేళశము నువర్గ ము పండును. మన ' 
రాజశేఖరకవి జీపన(పదాత్. ఆయన సారస్వత జీవితము రెందునొ వింగ 

డించి (వాయంబడుచున్నది, ఇందు, పూ ర్వార్థము జీని, ఉ శ్ర రార్థము... 

జీవుడు నని కోవిదులకు వేజుగా వీవరింప నక్కజఆయుండదు. బే 

ఏరికి (బాథవికవిద్య (ప్రసాదించిన యకాళ్ళు జమ్ములమడుగు- (పొద్దు ' 
టుూూరును. తరువాతం గడప హైస్కూలులో జదిని 1907 సం॥లో. 

....వెంట్రిక్యులేవను”. పరీశ్షయందు. నెగ్గి యాంగ్లముమిాంది మక్కువ. 
యింకను జదువు మని "హచ్చరింపయగా, మదరాసు క్రిస్టియన్ కళా 

. శాలలో ఎఫ్, వ. చదువుటకు (బవేళించిరి. “నాయనా ! నాకద్దువునీ 

. 'బుట్టినబీడ్డడవు. సవతాలి పలుకులకు మర౭గితినా!” యని తెట్వుగ్లుడోశ్లీ 
 మమొకనాండు రాజశేఖరుని బుజ్జగించి చెప్పినది, ఆనాంటినుండి య్య్హారిగ్ల న 

oD జద్దువునకు స్వ సి చెప్పి వెనుకకువచ్చి వై. వై జను, ఈలోఫువ 1904-07 నదుము, 

అ కందాళ్ళ దాసాచార్యులంగారి సన్ని ధిని సంస్కృ తాంధధ్ ౩ సాహీతీ గ్రీక 

౪ క్రుటు.  పాళ్గమువేసి. క వితము కట్టుటలో దిట్టతనము నంపాడ్షించరి.. 

ఇక కాతపూక్ష. జనమంచి, శేసాద్రిశరగారికడ ఓ గూడ గొన్ని దిన్దముత్ల, 

శ్రాత్తదినక్త న్య గేలి గి ల్లో 'భ్రర్మ్మమ్ము శచకున్ల విరమించి వుథ రానున్లం్లి. నజ్ల 
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ఆ యేలో ప్రొద్దుటూరు “జిల్లా మునసబు కోర్టు? లో నుద్యోగించుట 

కుపక్రమించిరి. అది పదుమూండేండ్లు సాగినది, అదియే స్వరాజ్య 

సము(ద్రమునకు మంచి పోటుసముయము. మోహనదాసు కరుణా 

చంద్రుండు పదారుకళలతో స్వరాజ్యపు వెన్నెల వెలుంగతో భారతా 

కాశమున వెలుంగుచున్న పార్వణసమయము. అట్టి స్యతం|త్రవుంబోటులో 

ళోర్టు ఉద్యోగమునకు రాజీనామా నిచ్చిన జేశాభినూనులు రాజ్ఞోఖర 

కవిగారు. కోర్టు ఉద్యోగసమయమునం గూడ సాహితో్యోదో్యోగము 

జీమట లేదు, అపుడే యవధథాన (ప్రదర్శన వాంఛ యంకురించి తమకుం 

దోడుగ శ్రీ గడియారము వేంకట ేషకా(స్త్రీగారు కరాడి రాయగా, “రాజ 

శఖర -వేంళటీవ కవులు ” అను జంటవేరు పెట్టుకొని 1920 నుండి " 

1927 దాక ద త్త మండల, భాగముల, కాహ్వానింపయిడీ య 
నేకావధాన 

ములు గావించిరి, తరువాతం దరువాత నవభానయుగము మాటి 

యాకవు 'లెవరికి వారు స్వతం(త కావ్యనవిరచనమునకు దొరకొనిరి. 'కలసీ. 

యుండలా వీరికి గెరనించి యిచ్చిన బీరుదములు కవిసింపూ,. అవధాని 

పంచానన ఇత్యాదులు. పీమ్మట సిజంట చెలి కారముతో నే 'వేటియినది. 

అవధానసార మను [గ్రంథము నాంటి ఏరి కలయికకు గుటుతు. 

రాజశేఖరకని  వాబ్బయమును "జేశమునో సనమూనప్రపత్తిత్ 

చీవించెను. దేశ సేవకై యుద్యోగమునకు సీళ్ళువదలిరి. (ప్రొద్దుటూరు 

మ్యునిసిపలు సంఘ సనభ్యులుగాం బెస్క_వత్సరములు పనిచేసి 1928 లో 

ఉపాధ్యక్షులు (17106 chairman) గా నెన్ను కోండిరిం అదిగాక 

1927 మొదలు 1982 చాత ప్రొద్దుటూరు తాలూకోబోర్డు. ఉపాధ్య 

త్వులుగాం గూడ నుండిరి, పదపడి నుదరాసు' "సెనేటు సభ్యత _ "వేద 

పాఠ ఇాలాకార్యదర్శిత మున్నగు (ప్ర
జాహితో ద్య్యోగములు ఏరికిందక్కి-నవి. 

చేంటికి ఏరి వయసు. మన్టీదాంటీనది. ' టేశ - భాపాభిరతుండై న 

.యీా మహోకవిని (తిలిజ్లలోక ము గుర్తి ంచి యెన్నో సారులు సన్గా 
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నముతో (బ్రవ్మారథము. పట్టినది. ఇంతసేయుట కాయనలో వెల్ల 

విరిసిన కవితా వేళము కారణము, ఈ కవిసింసాము ' వీరమలీ చరిత్ర | : 
మను పద్యకాన్య ముందు రచించెను. అందలి పద్యనంఖ్య తొమ్మిది 

నూటులు. * చండనృపాలచరిత్ర ” 'మే(డువందల ob వీరచరిత 
ములపై, జేశగాథలపై పీరికి మమకారము హాచ్చు. * ఆర్యావర్త | సీర 

నారీమణులు” అను ఏరి యాంగ్లభొపషాక్ళతి బహుశ స్త మయినది, న 

పీ "శీటుకొన్న యితివృత్తములు పెక్కు. పవీరగాథలే. ఈ కవి మొ త్తు 
గవిత్యరచనలో నుండునవి రెండు దృక్సథములు. ఒకటి వీరము, రెండు | 
భక్తి. నీతాక ల్యాణాదులగు పొరాణికనాటికలు "రెండ వదృక్పథమునకు . 

సూచకములు కాంగా మిగిలిన కృతులెల్ల ఏరగాఖా (గథితములు, 

ఆక ఎతు లన్నింటిలో “(ప్రతాపసింహచరి(త్రము ? కన్నాకు, రాజశేఖ, 

రునకు జీవము పోసిన చా నముహోకాన్య ముక్కు. దాని (ప్రశంస యిణో 

వసరముం 
| (| న 

రాణా(పతాపసింహచరి.త్ర = 

పశితల కేకాన్యముమిీా(ద 'బెద్దయభిమానముండునో, ఆ శావ్యవ్యు, 

మింద దత్కర్తకుం గూడ నంత మనుకార ముండియుండుననీ, 

యూహింఫవలయును. యథా లాభముగా |ప్రాసివై చిన (గ్రంథమునై ' 
పాఠకునకు నంత యవేశు యుండదు, “ నా కాన్యము (ప్రతిరసికమాన 
నము. నావర్టింపవలయు ” నను పట్టుదలతో, గవి రచన సాగించ్చుచీ 

నారచన మట్టు చేసితీరును, ప్రకృతము రాజేఖరకవి * రాణా దశ 
సింహా. చరిత్ర” *. విషయము, | a 

ద్రవంచ విఖ్యాతుంైై న అక్బరు పాదుపాతో నిరువట్రైదు వత్సరముల్లు స్ట 
"కందము, క్రోన్ క్లూరత స్వాతంత్ర్య పతాక చెగురనై చిన వ విశ్వవీర డ్య 

చుల్భిన్లునో న wp, భ్రతాప్లసింవ్నండు,. నొటి భర్శసీకుని చరికాంక్య 
క 
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కొొన్నేంద్లుగా నూహించి భావించి ధ్యానించి తన్గయులై రాజశేఖర 

కవిగారు కవితలో. జొనివీ యతని నజరామరుని గావించిరి, పద్యచరి(త్ర 

గంథములకు సీ (ప్రతాపసింహా చగిత్ర యొరనడి దిన్దెననుట సత్యమునకు 

సమిాపస్థ్రమగు మాట, అతెనుంగులో. బురాణయుగము వెంట (బభంధ 

యుగము, డాని వెంట. గావ్యయుగము, అనువాదయుగము 'తీలనూవి 

ముంచివై చినవి. ఈ నవీనశకమున జన్నో మార్పులు వెలసినవి, -నేండు 

పురాణముల మోదం గంకె, చరిత్రకృతులపై నుక్కువ .యెొక్కువక 

నున్నది. భారతదేశ స్యాతంత్యమునకు . బవుథా పోరాడుచున్న 

కాలమున గో (వతాపసింహాచరి.త ” బంటీ కృతులు వెలసి యువకరిరిచి 

నవి. ఇట్టి చరిత కావ్యషులకు రాజ కేఖరకవిగారిది మార్గదర్శక స్థానము 

(పతావు(డు పవి(తనాయకండుం (పాచీనధర్ష తా వరాయణుండ్సు 

పసి పూరి రొెట్లలు తిని యడవులలో. దపము చేసి యిరువదై డేండ్లు 

పాదుపాతో సంగ్రామము చేసి కృతకృత్యుండ్రైన భగీరథుడు, - అక్బరు 

(ప్రతిపక్ష నాయకుడు. “ పతీపకు గుణవర్శనము -- తజ్ఞయనుువలన 

నాయకోత్కర్వము ” అని యాలంకారికులు, ఈసమయము రాజకేఖర 

కవిగారు -చక్క-గా నీ గ్రంథమున సమన్వయపజిచి వివరించినారు. 

(గ్రంథము కడముట్టం జదువుదాశ, ఈ కబ్బములోని నాయకుండు 

అక్సరో, (వతావుండో పాఠకునకుందెలియదుం ' వనందర్భుమునను (బతి 

నాయకుని. దీసికట్టుగా. వర్జింపని కవిగారి యు దారహృదయమునకు 

: మహమ్మదీయులు కృతజ్ఞులె యుండవలయును, శీ గాంధి మహాత్ముని 

మన స్తత్త్యమును లెస్సగా గుజుతించుకొని .జేశచీవలో నలగినవా 

రగుటచేం గవిగా రిటులు సంతరింవలలిగినారు. ఈ చరిత్ర. కావ్యమునం 

(బకాపునితోఫాటు అక్బరు, మానసిం్రపు .. లమృతులగు నాయ 

కోత్తములు, [౧౫౨ న వల. ఆ 
(వ'తావుు . చరిత్రవురుషులై నను, మనకవిగారి చూవునేం బురాణ 
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వురుషుండుగా, నవతారవురుముండుగా. జిత్రింపంయడి యున్నాయి. భారిక 

జాతీయధర్శము పరాధీనము కారాదను పట్టుదలతో ధర్భుసమరమే 

గావించిన లోకజ్ఞు-డు (పతొవుండు, అక్చరుబలలముముందు (పళావున్ని 

పక్షము "వాలం 'దక్కు_న. అతండు పాదుపాతోం (బ్రతిభుకించి యుద్దష 
శేయ.టకు. గొంత జంకీశెండు, కాని, ఓర్చి ధర్శసమర'మే సేయవలయే 

ననోఖొన్నా(డు, క్షురకర్గ సగిత్యజించి నిద్రాహారమువిడిచి యడవులకెకే 

దవించు జాతికి స్వాతం త్య భిక్షు "పెట్టినాండు, (వశాపవుని కాలమున 

మన ' మెనరము గానో (బతికియుందుము గాని, చేడు [పతాపుండు లేత 

అతనిచరిత మెజపు మఆిపులుగా భారత చేశాకాశమున మెజ! క్ల 

చున్నది, అవెంజుపుల నన్నిటిని "శేంద్రీక రించి నిలుపువేసి gee 

మూటగట్టి పెట్టినవారు రాజశేఖర కవిగారు. వారిమేలు నుటవరానికీ, 
నాయకోనితోం జాదాత్శ్యము నంది రచించిన కృతియిది - ఈ పట్టి 
ములు చదున్సుండు; wry, 

జీ నెల్లప్పుడు భావనాబలమునన్ నీచూవ నొమక్రియా ౫ 
భ్యానంబుం గాని తన్నయత్వమున నన్యాకాంతు, 'లేకుంటి ; స్, శ 

చే నేనై తినొ, నేని నీవయితో ? రూపింపంగ నాకేల ని ' 

త్యానందంబు ఛుటింి 'సీకృతి (ప్రశాపా | విక్వరోశార్చి శా 

దినరాజుంబ'లె నుగకోపనుడచైే తీండ్రించి శై. శిలంబు నిం opie 

డిన తొరుష్కులం దాశీ నీ నడవు హోల్లీఘాటు టు యుద్ధాంగణంక 
'బున విశ్షోన్న తమైన సీదునిభవంబుం గంత చే. బంచుల! 4 

గనకున్న న్నినుంగూర్చి యింతయనురాగం బిట్టు లుస్సాతగుగే! 

--“ఇలలోల 'ఫీరవుంగవుల నిట్టి బలోన్నతుం డిట్టి తం ger 

త ons డటంచు( బీర్లనిన గండడ పీనిఃక; నిల్లుపీడి ట్ 
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భవదుదార కౌర్యమును భావన మొనర్చి 

రసమునను జొక్కి. (గంథంబు (వాయునపుడు 
త్వద్వళుండ నై యానందబాన్స వితతు 

లాణిము త్యాల వలె రాలు నహరహంబు, 

ఈ నాలుగు పద్యముల గర్భమునం బళావచరిత్రము, న. 

కవీయు దాగియున్నా రు, తాచాళ్ళ నము లేని పద్యము లీకృతిలో లెక్క 

కున్నవి.. అట్టివి చరిత్రగతి కొణకును, దృష్టీడోవ. పరిహృతికొణకును 

గలవా యనిపించును. “నిజముగా తాము (పతాపుంజే యనుకొని 

యాయా ఘట్టములు చదివి వినిపించుచు నానందభబాప్పుములు రాల్బు 

చుందు” రని రాజేఖరకవిగారినిగూర్చి కొందజు ెప్సంగా విందును, 

ఈ కబ్బమునందలి పద్యములు మంచి వాటముగా, నడ చినవి నసీనముల 

మాద పొచ్చుపాలు (ప్రీతి వ్రదర్శింపంబడినది. సర్యవృ త్ర త్తములు తీవ 

సాగినట్లు సాంగుచున్ననవి. 

మ. ఉదయాస్తాచల మధ్యగంబగు | జగం బుజ్జూత లూణీరిచె ; జే 

ట్టిదుడ్ "పుత్తు9ండు ; ఘూరసంగర కిరీట ప్రాయుండై. కీర్త సర 

పద నార్జించెను దండ్రి; యె ట్లితడు మేవా(డాజ్య మందారళా 

ఖం ప్రైళ్లం జొచ్చిన వుప్పియట్లు వొడ మెన్ గీరి ౦ గభంకించుచున్ . 

ప స నూ శ్వాసము 

మ. అకటా ! నీయెడ నేయ్యపుంబలిమి “జీ నట్లూడితిం గాళణయ్ే ... 

టికి నాప్రార్థన. మ్పియ్యక్సందు, వెవుడున్. జెందంజునన్స్ దేశమా 

తకు హటిల్లు విపత్తుక్షై _ వగచి చింతం్క(గ్రాయ్ సీ వన్దే (మ్రీం 

గక స్వాతం శ్రమ దక్కుచ్వాత నొక: తోం గాల్లూని కూర్త్చుందు'వే ! 

స్త కి రీ యా శ్వానము, 

మృదువు దస్సని. జాతీయములు వాడుకలో ౫ శ్రాజకేఖరకవిది మంచి 
చేర్చు. అభిమన్యుపై. కోయి - =. ఇది పెదవి. నాటు పల్లని యెపుడొవిడిచి 
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'కేమినేయుదు నాభాగ్యమిట్టులుండె - ఎద్దీనెనన్న వెనంగొట్టమునందుః . 
గట్టు. డనుచందంబయ్యె -- తల్లి. WS ol బీనతల్లీ చేతులు గణింపం 
జివుళ్ల ను చొ స్పెజుంగ వే). - మొదలన్నెత్తురు పంచుళొం చనుజు,డై 

పుట్టాంటె - నీముఖము నందే (ప్రొద్దు పొడుచుని ? -- వీల్లికిన్ జరమనం 
గాంెల్లె  కాడుగా మాటి పొండవబీడుబేలె - చంఠంజింతారుణిని ఏకి 
చిల్లిగవ్వ శిగుబుజము చరాప నెన్యాని ముగము నాజి = వట్టి పెడసకీ, 

కట్టు యన్సించుకొనుకు -- ఇత్యాదులెన్నో (ప్రతాపసింహచరిత్రల్గేని 

కవితకు సొగనుమేటు(గులు తెచ్చుచున్నవి. ఈక్రిందిగీతము లెంత మెల 
శువగా నడిపీరో కను ; 

| చరంాలుపండిన యా వామిీాడా ల తొంగం సమ 

బూంప వీంచెల (కనా ని "మొక్క నకట |! ల గక 

తీవదావాన్నిలో నీడ్చీ శిచ్భుటమ్యః 

. బట్టి డ్రహ్మా ప్రయత్న ంబుచేని జేసీ 

| ,.యుదయపురలక్షీ తీ గిరీట. ముంత! దలను 

bs క, దై వోపవాతంం డై. కడీమిం ఇడీన 

రక తరి గూర్తు రతనాల రావి'కేక. =. 
వీరి :సీనవు నడక (శ్రీనాథుని స్మరఃశకుం చచ్చుఛుందున్తు. షి 

“గట్ట శ్యాగోశమును ముందు -గాఢాంధతమనంబు ' *. ' 7: 
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శతయకాలమున ేంగు స ప్తనూరుతధాటిం 

"బీంటిరెక్క్ళల నాయం దివురునట్టు 

గీ, లని జగము నన్ను6 బరహోనమూ డుంగార ! 

యక్కటిని నిల్చి బలమెల్ల నెదురువెట్టి 

విధికి మూజొడ్డి స్యాతం|త్ర విజయలక్షీ సై 

యడుగులకు నిత్తుం గల్యాణహారతులను, క 

ఇంట *“వోరతి” వైకృతము. కల్యాణ శబ్దముతో దీనిని సమసింపం 

జేసిన కవిగారి నిరంకుళత మెచ్చందగినది, స | స్వాతంత్ర్యము 

కవి తీసుకోనలయును, * పలువిధాలంకరణములు ! మున్నగు (పరోాగ 

ములు కొన్ని “ప్రతాప” లోం జూపట్టును, సువర్ణ ఖండములవంటి 
యో దిగువ నసీననులు పశింపందగినవి. "రాజేఖరకవిలో నకృతకమైన 

భావనా వేశ ముండుటజే నాయనశై లి యమృాత: వాహీనివలె నడచును, 

మణీ యివి యెంతబాగుగానున్న వి! 

నీ తెగినహారమున ముత్తియనులువోలె భా 
_రతరాజ్య ముది పెక్కు (వ్రక్కంలగుచు : 

జినచిన్న పాయ్మలై చెడె; రాష్టపతులలో ' 

న నొరడొరులకు వైత్రి యొదవబెపుడ్యూ ' 1,5 

౮ _ నిత్యలత్షీ కుభనిలయములై. యుండ. ౨. 4 ట్ర 
౧... "వలయు రాజ్యములు శాళ్యతే గణముల లస 

; ధనజన వస్తు నోహన' హన ల. క. 0 
పడీ శ్నశానములట్లు బ్లు దభంతొలంగ 

Ang క Is లు ట్ర. స్ట 

| జ భరళఖండ నుఖుండై క భాగ్య విభవ '. ;ల౬ి 

ఓ నిలయమై యండం జూడంగా వలయుననుచ్యు. . 2 
ఉనన గడువులో. | గాండయంతొన.. గలదు నాకు... | 
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నీ బక్కోకంారుండు సమస్తోర్వీతలము నిండ 

నిరపమూవోదంబు నెజిపునట్టి 

పూవు లసంఖ్యముల్ వూచ్చ్కె రాజస్టాన 

నందన జేవ బుండాడ తరువు; 

తడవొకింతయు లేని తొరువ్క. వాహినీ 

జైత్ర యాతా (పభంజనము థాటిం 

గూంకటి (వేళ్ళతో ౮హాడం గంవించెం జె; 

టా పూవు లన్నియు నవనిరాలె 

నీ, నీ వనెడి దొడ్డ పూవైన నిలుచుం బొలుచు 
విశ్వ విశ్వంభ "రామోద విజయలశ్నీ 3 

నలుజెసల నించునం చని తలంచుచుండ 

నగ్న రనెడి యంయోానిలం బలమె చేయడు, 

ఇట్టి ధారాచ్తారుత్వము గల పద్యములకు6 (బకాపచరి (త్రము dues: 

ఈశావ్యమును మించు. కావ్యనులుపుట్టుచున్న వి, ఇంతయావేశముగల 

కవిత బయలుజేరుట మాత్రము కష్టము, అభినవ చరిత కావ్య 

నిర్ధాశలలో నీయన మొదటివాం డనుటలో నాశ్నీపణ ముండదు. 

నన్నయ - తిక్కన - పోతనాడుల కనితొా శైలులు నలవజుచుళొని, 

(క్రొత్తపోకడలు సెక్కు. లాకళించుకొని ఛక్క-ని యితిన్ఫ తృ మేరుళొని, 

యుగమున కోనుణణుం “కై ననాయకుని సంపాడిందుకొని, తియ్యని చీక్కుని 

తెనులులో నిట్టి యుదోత్త ఎచర్విత్ర- జావ్యము సంతరించి తెలుంగు 

మూతకు గాన్మ. వెట్టిన : &Jరాజశీఖరక్షని కృతార్థ జీవి, 

“రాజశేఖర శ తావథానులు చాల గ్రంథములు రచింపనిండు ; రచించీ. 

యుండనిండు ; వానియెల్ల . ఘురథు నేభ్రతాప చర్మిత్ర (ధ్రువ 
'తాంమై నిలయుదు'కోబ్బునూ, శవిగారుళము యీ కావ్యము “కామేశ్వరీ 
వి కంకిత విం చుచు” (బ్రాసిగ యా రసఘుటికలు: విలువ కుట్టరానివివి ' 



సీ 

దుర్భాక రాజశేఖర కవి 

కలశ పాధో రాశి గర్భమందు జనించు 

నలల బంగారు టుయ్యాలలందు 

నల చతుర్షశ లోకములను, బావన మాచు. 

దనరు మణిద్వీప తటములందు 

గొడుగులు వంచినట్లడరు కదంబ వృ 
తు వితాన శీతల చ్భాయలందు 

శ్రీల జెన్నా రెడి చింతామణీ భ (ద 

సింహాననము పార్శ్య సీమలందు 

పాల కడలి చలువ జేలు తెమ్మెరలందు 

సీడు లేని పసిండి మేడలందు 

గారి లోకజనని కామేశ్వర స్వామి 

(దిప్పి కూర్చి నాదరించు€ గాక! 

ఈ మహనీయ. (గంథముం 

గ మోడ్చుచు నంకిత ముగా సట్ నే 

(చేమం జెనుష నోంచని నా 

'కామేేశ్వరు నెత్తి పెంచు కామేశ్వరికిన్ ం 



గడియారము వేంకట శేప, శాస్త్రి 

1897 
ములికి నాంటిశాఖీయ (బాన్మాణుండు, మె_రేయనగో(కుండు. అప స్త౦బ 

నూ[కుండు. తల్లి; నరసమాంబ. తండి: రామయ్య, జన్మస్టానము: 

కడపజిల్లా జంబులనుడుగు తాలకా కాలోని “నిమళ్ళదిన్నె?. నివాసము! 

(ప్రొద్దుటూరు. జననము: 8-4-1697 సం, 

కృతులు: ౧. శ్రీ శివభారతము [8 అళ్వాసముల శివాజీ ప్రబంధము, 

1048 ముధ్రి.] ౨+ మురారి. = పుష్పబాణవిలాసము. ర. వాస్తుజంతతి 

[ఈ మూండును ము(ద్రితములం స ౫. నుల్లి కామారుతము, 

జ. వాల్మీకీ [అననుగ్రములు] 8, గ్రీళ్ళన్ల జేవరాయ చరిత్రము 

[ప్రన్తుకము రచనలో నున్నది] , 

౧౯౮౩ సంవత్సరమునకు( బూర్వము డి మార్గము -జీంకట"కేన 

HE యనిన చేరు తెలుంగునారిలో సెటి/గినవా ఆేకొందలో, 

స్ట మట్టుకు' నేను వారినిగూర్చి విన్న వాండను గాను. ఎన్నండో, ఆయన 

జీశవధానిపంచానని యని బిరుదమిచ్చి పండితులు మెచ్చుకొనిరంట. 

ఆపేరై నను రాయలసీమ చాంటి రాలేదు మాడభూవీ. నారు కేవులపల్లి 

చార, . లిరుపతి వేంకటకవులు అవభానపుగారడీతో నూరూరం జేరు 

గాంచిరి. వారినిజూచ్చి అందులో విశేవీంచి తిరుపతికవులను జూచి 

కవితచెప్ప 'నేర్చినవాం డెల్ల నవధానము చేసినగాని ము_క్తిలే దనుళొని, 
ఆ కళ నభ్యాసనము చేసెను. ఆప్పటి.యా తెలుంగులోకము గతానుగ 
తికము. పలువురతోపాటు శీషళా(స్ర్రిగా రును విద్యాధ్యయన మైన 
పిమ్మట, సహజక విశతలో: (బవీణత నందినపిన్ముట శతావభాన వ్యాయా 

మముజేసెను, ముతియుకకవితోడుతీసుకొనిగాని, యవధానములునేయుట. 

నాడు తక్కువ. అప్పటి యాచార(వకారనము తనకన్నింట సరిసొటియగు 

శ్రీ కక్మాక వాళ బరకవిళో ఇతపడి యవధానములు చేయసాగాను. 



గడీయారము వేంకట శేష. శాస్త్రీ తీర్టలీ: 

19201980 సంవత్సరముల నడిమికాల మది, 1982 నుండి (పొద్దు 

టూరు మ్యునిసిపషలుహైన్కూ-లులో "జీపు శా స్రీ గారికి? బండితపదవి 

కుదురుపడినది. నాలుగయిదవభానములు  చేసినంతమాత్రన, పాఠ 

ఛాలలో. బండితులైన మాత్రన, అనుకరణధోరణిలో నేవో (ప్రబంధ 

ములు రచించినంతమా(త్రన కేషశా(స్ర్రిగారి (ప్రతిభోన్నతి తేలుగు 

జగ మేమియెజుంగును ? 

వసంతమునలాని రసాలమువై పు తుమ్మెదలు చూడవు Wass 

గాంతేత్తే తదు. “ ..వృతున్య సంపుష్పితన్య దూరాద్గంధో వాతి.: ల్ 

చేరువ్రతిస్టలకు స. (పధానకారణము, ౧౯౪9లో * శీ శివ 

. భారతము” వెలువడినది. అదిచూచి, తెలుగునుహాకవులెల్ల తెల్ల తెల్ల 

'వోయిరి. “ఇట్టి మహాకవి యావజకుం బుట్టలేదని కాదు, ” ఇన్నాళ్ల 
చాశ నీ కవితా వనంతుం జేస ందులోనుండి ననీ, (క్రమముగా నేంటికి 

శీవశా స్ర్రిగారి చెబు(గని' పండితుడు, తెలియని కవి, వినని తెనుం 

రసికుడు కోటి కొక(డుండుచేమోా ! ఆయన 'శివభారతి కవిత సాహిత్య 

సభలలో గానమువేయుచున్నా రు. వారికథగాం బాడుకొనుచున్నా రు. 

పురాణముగాం -“బారాయణము  గోదఠంచుచున్నారు. విన్నంతలో, 

కన్నంతలో "శేష ళస్త్రీగారి “శివధారతము' వ్ని శిరఃకంపముగావింపని 

కవి లేడు. నేడు శాస్త్రిగారి యీడు అయిదవపడీ పై బడినది. నివ 

భారత పించుమించు నాలుగు దశాబ్దుల భారతీతపన్సు. ఈకృతి శతా 

బులు నహస్రాబ్దులు తెలుసవారల కోడుపులు నిండించు రాయలసీమ 

పంట. ౧ (గ్రంథకర్త వ , యిటు లున్నది ; 

2 ఈగంథరచేనవజకు నదియొక కవితాతీపస్సు. మూండుపర్వ 

ముల ప అరణ్య - ఆజ్ఞాతవాసముల సంస్కా-రముతో బక్వ" 

మయిన భారతగ్యాఫ_-2అది. సోమయాజి కవిత్యమున ఉత తృరగో(గవహాణ 

నుతో పధిగా-వీ శిత్రభారతేరచనయారంభ మైనది. ఇంతీయు ధర్మజేవ'తా 

49 
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వర(పసాదము, అప్పటి నాయితరకృతులు లోకమెన్న (డో Pies 

నాకవిత్య మనువేర నిప్పటి కీ శివభారతము ఇూలును, , | 
ఈ పలుకులు విలున గట్టరానివి శివభారతే ss నొకయెత్తు.. 

ఈ యరురములన్ని యు నొక క యెత్తు. ఇది చిత్త స్ఫూర్తిగ (చాసినమాట్య 

వారికృతి పూర్తిగ జదివి చూచి నామనన్సులో చే ననుఖొంటిని “ శ్రీవ 

ఛా్ర్రిగారూ! నన్నా _ర్యంతరమగు సోమయాజులా మిరు! కవి 
(తయభారతమువలె జగము లున్న ంతీవణు శకెల్లజనులు చదివి తనియుటకు’ 

' శివాజీ (ప్రబంధము రచించి శివభారత మని 'పేరుపెట్టుకొంటిరా ? ఎంత... 
గడునుందనము ! కొను. తిక్కన భొననాశ క్రి తిక్కన పలుకుబడి సొంపు, - 

తిక్కన కళావేత్తృత్వము, తిక్కన శాజకీయపరిజ్ఞ-నము మా రొక్కే. 
తక్కి.ంచుకొంటిరి కాబోలు! కానిచో, మా(గంథాది నిజ్ఞ ప్రీలో నటుల్లు ' 

(వాసికొనుట శెన్ని గుండె లుండవలయును 1” అని - (| 

"శీషఖాన్ర్రిగారు “నాంది” లో నన్నయాది(ప్రాక్త నాద్యతనాంధ్ర. 
కవుల నభినుతించినవిమ్ముటం (బ్రల్యేకముగ సోమయాజి కీ చంపళన్ను. 
కాస్స నిచ్చెను, ఎట్ల 

హరిహారనాథ శాంత మధురాకృతిలోవలిచూపునన్, బురా 7 

చరిత తపఫలం బుభయ సత్క_విమిత్రత వెల్ల, భ్యాన త § 

త్పరుడయి భారతాగమము నల్కెడు తిక్కన వాక్కునెంటం ద.... 

తీరమున దొండవించు వరడాయిని లేఖని చే భజించెదన్* ౮: 

రిక క-శర్శ పలుకుబడి యొరవడిగ, ఒకొ.కయడ నూతనభావములు మెటి: 

వడిగ, * ఉభయనార్లస మన్వయధోరణీ గుణ భ్యేయముగ ” “ భారతః. 

న్నూయను దీటుగ ” శిపభారతము రచించి మూతృవితృ వూజానుమ. 

“సజ బుం జేసి కృతకృత్భ్యులెరి, శినభారతము నుహోకావ్యను. ఇందలి. 

యెనిమిది. యూశ్యాసములందును మొతము _౨౫౦౦ పడ్యము లించు. 

మంచో .నన్న్యవిజ-దీనికి ఆపోద్గాతము (వాసిన (శ్రీ రాళ్లపల్లి అనంక్కే 



గడీయారము వేంకట జీవ శాస్త్రీ కీక్రర్ 

కృష్ణ శర్శగారి వృాదయ మిట్టున్నదిః *....., ఆధుని కాం సాహిత్య 

మందు నాకులల యల్సానుభవములో మహాకావ్య మనువీరున కింత 

తగిన (గ్రంథమును నేయజూడ లేదు, , ....ఈ భారతము భాష గొప్ప వర్చ 

స్పుతో (1 పసన్న మధురముగా (పవహించుచున్న ది, పలుచోట్ల “తెలుప 

. కింత లగువు బిగువు కలదా యని యాశ్చ్సర్య పడునట్లు చేయు నుడి 

కారము లిందు. గలవు...” 

(శ్రీ శాత్రీగారికి వశమైన కవితాకళ యెట్టిదో, యా పద్యము 
స్పస్త్పపజు చును 

చ, పరహీత్య వమాత్మనిర్వ తు యపారయశోధన గారవాది వి 

న్ఫుఠణము లంద6జేసి యహమున్ బరము న్వెలయించి, మాధవున్ 

థర జరి తార్థుం జేయు కవితెకళ నానశమాటం బంచను ' 

స్వరమున నాలపించెద వసంత వనాంతర సాలశొఖలన్. 

“శ్రీ శివభధారతము ” వసంతేకోకిల పంచమస్యరాలావము. దాని 

మాధుర్యము నూరక పేరుకొనుట వ ాలాచ సం అయినను నావ్మాద 

యము విప్పక మూాన లేను, 

“శీవభారతము ” మొదటినుండి తుదిదాశ నొశే తీరుందీయముగల 

కవితతో సాలినది. (గంథమంతయు రసఘుటిక, విశేషించి లంకజీ...జీజి 
యాల సంభావణము, దక్కనులో బహమనీ రాజ్యములు - పరిపాలన 

పరిస్థితి, శివాజీ పునహోలో రాజ్యాంగ శిత్రణము, చాదోజీ చరమదశ-- 

శివాజీకృత జ జత, రామదాసుదర్శనము -- ధరొ గవ దేశము, నయరగోబెాౌయి 

నలవో-భ వానీ(ప్రార్థనము, శివాజి పొదుషూ కుత్తరము(వాయుట పాజీ 

విడుదల, బాజీప్రభు మరణము, శివాజీ సానుభూత్సి షాజీ మరణము, 

శివాజీవిచారము శివాజీ పాదుషా కొల్వున శేంపటు తానాజీ (పతిజ్ఞ- 

సింవాగడము అగ్గవట్టుట, సూర్యాజీ సింహగడము గెల్ఫ్సుట్క తానాజీ 

నిర్యాణము, శివాజ్ సంతాపము, పట్టాభి షే. క్స్ పూర్వరంగము, శివాజీ 



శ్రీకర ఆంధ రోచయితీలు 

భవాని కోవెల శేంగ చేసిన విన్నపము - ఇవి బహు రసవద్ధృట్టములు,: 
బాతీయనూక్కులు వాడుటలోం జిక్కనిపలుకు లేజీకోని పొదుసటలో,: 

వైపు వాటము లెటింగి పద్యములు నడపుటలో, నడునునడుమం బొనక 
ములో మిరియవు( బలుకులవలె సంస్కృత పదములు నసంధానించుటలో,: 

నాటి నేటి రాజ్యాంగవిధానముల సమన్వయ పటుచుటలో, కొచి&ి 

పొటించుటలో ళిపభారతకవికిం గల జగబాణతనము నున తెనులస నేలలో 

సీనాడు పలుచగ నున్నది. ఉభయ న్కంధముల బలివితో సాఠ్స్వత 
సాగరము లోంతులు మాటి రసామృతకలళమును జేపట్టిన మహాకవులల్లో; 

శేవశాన్ర్రీగారు నొక నువోకవి యని, శినభొరతము జెండా న్వెగుర. 
వైచినది, కొన్ని మచ్చులు, 

లుకజీ తన్ను( జంపవచ్చినపుడు కూూంతురు జీజియా యనుచున్న 

మూటలు ; 

ఉ, శివ్వున వుంకరించి యడికించెద, వాయుధ మె్తత్తనుంటి వీ +. 
వెవ్వరివైన ? నీయెడంద కింత వివేకము చాలదయ్యెనే [ 

గువ్వలుహాడ గాన్సులను గూరిమి జెంచు జగంబునందు ల్స్ " 

వెవ్వండవయ్య ! యాదరణ *శక్కొ. ర్ యల్లండు నాణిష్షయి . ఫస 

చ కనికర మింతలేని కొటికాండవు నన్నిటు పెంచనేల ! వు... 
| ॥ 

ట్రినయపుడే గళ మృటమటించినం బోవటె? వెంటనంటి యి... 
.. _ య్యనవున 'వేటలాడ మనసయ్యె నె? కన్ననినుంగు[మింగు, వ జ 

0 న మది సర జాతికి గదా! మొుకమానవుం డిట్లుసేయునే | was 

/ 
| 

స! 

మీ అనవా నిలయ నాజనని మాల్యాజేవి . ... Gee 
"2 కడుపులో గార్చిచ్చుం గనలంజేసి . 7 

ఎ ఉక్ halal; బుగ్గలచాలిం గుమిలిపో ఇ శోక. 
సి | 
య ig ఎప జండు. నన్న *' యన్లోజి యెడందం మంచి. .._-౮ 
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గడీయారము వేంకట “కేవ. శాస్త్రీ $f 

తల్లి జెక్క_ల (పోపు దలలని సాంభాజి 

భావి జీవితనాక భంగవజిచి 

శవియమాంగినపండు గర్భపిండ మగల్చి 

క అకు. గాశలదాలిం (గా (జేసి 

ఇంత (ప్రళయంబుం గలిగింప నేలనయ్య 

కనికరము లేదొ, పాపసంకటము రాదొ, 

కన్నతం(డివికాదొ, యశక్క_సముపోదొ, 

వలదు వలదయ్య పచ్చని యిలు రగుల్చ. 

(ప్రథమా శాసనము, 

జీజియాబాయి చంటిబిడ్డ శివాజి కుగ్గుచాలతో, జోలపాటతో, 
ఏీరచరితములు నూజిపోసినది. దాదోజీ గురుత్వమున శివాజి చక్క. 

జదువను (వాయను నేర్చి అంక గణితము నెతిల్, 'రాజ్యాంగవిధానముల 

మెలకువలు తెలిసిఖొనెను, మాత్యాప దేశము కరండుగట్టిన శివాజికి 

నుతముమిోాంద - బేశముమోంద నున్నంత Pr ee పట్టుదల 

శాస్త్రములమో(ద నుండకపోవుట వింతగాదు - 

మ. కలంతం జెందెడు నాత్త  జేశేముతముల్ గాపాడ, శస్తాస్ర వి 

ద్యలుం జాణక్య త్రపంబులున్ జదువు విద్యాంనుల్, మహారాష్ట్ర వీ 

రులు వేదాంగము లె్తి అం ముల మార్చుం దీర్పు చర్చించు "తా 

తల తొటాకుల“మిోంది గంటముల (వాశల్ 'గోంతలున్ మెత్తు శే | 

ఈ నాలుగు పంక్తుల వద్యములోను' గవిగారికి జేశస్వాతంత్ర్య కాంత 

యెంత యున్నదో వెల్ల డియగుచున్న ది. వేదములు వేదాంగములు, 

కళలు అన్నియు నొకమెట్టు - ఆత్నదేశ సంరక్షణ మొకమెట్టు. కేవ 
శాస్త్రిగా రీ ఘట్టమున శివాజీయయి (శాసియుండిరి, 

ఫునపోలో శివాజీకి దాదోజి రాజ్యాంగ పద్ధతులు శిఖీ ంచినాయదు, 

ఆ శితణక్రమ మిటులున్నది ః ' 



తీర్ ఆంధ్ర రచయితలు 

నీ, (ప్రత్యూవ పవనముల్ పౌరాడం జలున లూ 
రిన వాలుకా వితీర్ణి కలయందు 

ఫలితోపవనవాటికల శీతలచ్భాయ 

లలమిన పహారిత ఇశాద్వలములందు. 

బరువంపు వెన్నెలల్ చాతీ చుక్క_.లు జేలు 

పజఆపై న మేడ యుస్పరిగలందు. 

బొగంజోవీ చిజువర్తు లెగంద్రోసి చమురు దీ 
పాలిడ్డ ఏధి సోఫాలయందు 

స. శివ్యగణ ముతో శీవరాజు శేర్చికొనుచు 

భారతాదుల 'భావసంపదల( చెలిని 

భునుడు దొదోజి తనవిమర్శనము లిచ్చి 

నవ్య సాహిత్య యాధసంతతుల నడి, 

సీ, ఆవులించిన మా[త్రం (జేవు 'లెంచంగ శేర్చి 
సీటిలో జూడలు నెనుక నేర్చి 

పోలు నీరును వేటుపబుచు నాశౌము నేర్చి 

(| కనుపాపనీడలం గాంచ 'నేర్చి 

ఎ. బాలింత బెబ్బులి పాలు పిండ నేర్చి 

స "దళము లంటక తేన (ద్రావనేర్చి . 

. “యెండసోశుల దన్పీ 'వెడలింపలాా నేర్చి 

క శీలలకు గిలిగింత గొలుప నేర్చి 
శ గ 

Sad 

నమా See (ప్రకృతిలో. బుటలు వినీ 

పదములనుగాక ఛావముల్ పట్టి తరిచి, 

మం? సకకున్యయ వ్యతిరేక దృష్టాంత గతుల 

. ఒతరస్మి భావుక పండితంం డ య్యె శివుడు, 

పసు Ge UE 

- వ 
జక 7 ౯౯ కమం - 
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ఈ పద్యములలో క నవ్యసాహిత్య యోధసంతతుల నడిపె” * భావుక 

పండితుండయ్య శివుడు” అనుటలో . నెంతో యంతరర్థ మున్న ది. 
కవిగారి సాహిత్యదృష్టి. కీ పద్యములు రెండును గన్నులు. 

అలో 

సప్తమాశ్యానమున : - - శివాజీపాదుషా కొలువునకు వెళ్ళినపుడు, 
వారియమ ర్యాదసహింపక ఎ 

“ పాదుపా యొక్క డొకమాట పల్కకున్న 

గొదువ మాకేమి ? తనశేమిగాప్ప కలదు ) 
నమ్మికొలువున్న వారి మనంబులందు 

మేలుకొనుగాక యిర్వుర మేలు కీడు.” 

అనెను. పాదుషా కోవించి యెవరతం డనును, అప్పుడు రామసింగు 
పాదుపాతో నిట్లు చెప్పును: అక్కడి వద్య మిది: 

మ. అమృత(ప్రాయ దరీరురీ విపిన నవ్యా సై (ర సంచార ధీ 

ర మహారాష్ట్ర మృశేంద్రుం డీయవన స్యమాడంచి తౌస్థాన దు 

రను సమ్మర్ష నిదాఘ చాహలులిత (వత్య(గ ధూమాయితాం 

గములన్ గర్జిల సాలా, శీతల కటాకుం బిందు సారింపుడీ !. 

వీరరస స్ఫోరకమగు నిట్టి దీర్భ సమాసములు పొడులవలె నక్క 

డక్కడ? బొదిగించిరి. తక్కి.నపట్టుల చెక్కు_డ( జూచినను జాను - తెనుంగు 

నొడి కారమే గారవస్థానమున -నున్న ది. 

తానాజీ సింహగడము మోడికి యుద్దయా(త్రకట్టుట్క కోటం (బాణి 

లోనికి వెళ్లుట, అక్కడ వెనుదీయక "ఘోరముగాంబోరుట మొదలగు 

ఘట్టములు చూచినచో. దిక్కనసోమయాజి స్మరణమునక్రు. రాక 

మానడు. ' శివభారతము ' చేరుసార్థక ముగ నెన్నో భుట్టము లుదాహరింస 

వచ్చును. 'తానాజీ . నిర్యాణానంతేరము తమ్ముడు సూర్యాజీ పోరు 

సలుప్తును. ఆ ఘట్టము, మణియు రమణీయతరము, "ఈానాజీ మరణము 
స 
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విని శివాజీ పలవించిన (ప్రకరణము చదివికొని కటికవాండు కంటనీకు 
సెట్టుకొనును, భారతములో, నభిమన్యువధ విన్న యర్జునుండుపై త మట్టు 
శవ పోయహా తోమా ! 

న పరతంత్రే తాభుగ ష ఖారతో ద్ధరణోద్య 

స. 2 
తి 

whim 1 

మమున నా నాయకతగను; వరించి 
యెనలేని సీసర్వధన జనబల జీవీ 

తముల సర్యార్బణ ఛారవోసి 
రణరంగముల నంగరశకతనశ్ బాంచి 

కనుజెప్పబోలె నన్ననుసరించి 
దుస్పాధతర నైరి దుర్గ శీదన వజ లా 

పాతమై బనబళాహావముల గెలిచి 

యనుచరుండు = చమూనాథుం -- డంగరక. 
“కుండం -- బహీః(వాణ మనలో నన్ సోలుచు నిన్ను 

' గోలుపోయినయపుడ జం గోలుపోని 
దొకటి యున్న జే? తానజీ! యొంటినై తి, 

గీ, శివవతి యెవండు ? తానజీస్ని ్యవనృాదయ =. 
"బలము (దాని, పిన్సొందిన భ(ద్రమమా ర్తి, ద 
నిజము ; తానజీ ! యీనాండు నీవ్రలేని “శ 

. శివవతి యెనండొ ! యెంతలో వవలు - కేయి, x 

స 

RE 
Pus స్సు 

srg Mil గ సీరాుక్క.నిలేని డోళ్లెడల- దాన యెరత గుందింఇిడిన oN 

శానా 1. సేవిళం బల్క్వ, వీవృడయ బొభల్ తీఆు తీకేది ? బ్రీ% 
"చేనానాథ శటుంబ శోకదహాొనా ర రన్ బాపు (పౌవేది ! నా 

షషెనం" ై ళొను కత్రుసంవాతుల ౫ గాల్పం జెంపు పెంచే వేది? యడ... 



గడీయారము వేంకట హి చా ప్రీ. ఈ 
శా. నా కీవంత - కొంత వో, దయిన చానా |! నీవుధన్యుంఢ్ర వ 

కైల్ లోకువ లన్ని యున్ దులిపి వీరన్వర్లముం గొంట్లి ; వే 

వ ర స్టాన ముదా త్తపీర ఫురువ త్యాగార్హ భోగాంకమై , , 
నీ శాహ్వోన ము వెళ్టై నేల్కొనుమ్లు తండ్రీ ! ీరభోగ్యం గన్ . 

“నప్తమాశ్యానముి 

అష్ట్రమాశ్యానయులో నివాజీరాజు పట్టాభిషేకము, గాంగభట్టు 
ధర్శనిర్య్వ్య్శచనము _ మున్నగు ఘట్టములు కవిగారి (శుతిస్మృతివురాణ 
నివిప్ట బుద్ధిని. ప్రన్ఫుటీకరించుచున్న వి, ఎట్టి శుమ్మ-_వివయమునై నను 
కళ కట్టించి కవితలో లల్లిత మనోవారముగాం బెట్టగల నేర్పు తీర్చు 
వేంకట శేమశా్రిగార కతివేలముగ నున్నది. నిజమునకు, ., శివ్లాజీ 
చరిత్రములో వచ్చు వ్యక్తులలో గ్లవితకెక్కదగ్గ కభాళ క్రి క్రిలేదు. 
వారెల్ల నునకవి వసంతుని చేతిలోంబడి పుష్పించి పరిమళించ్చిరి, 

పట్టాభిమీక్తుడగు శివరాజు , భవాని కోవెలశేగ. యిట్లు 
నాల — 3 : 

చ చిజునగవూరు మోవి, వికసించిన చెక్కులు, సోయకన్నులం . 

గురియు దయామృతేం;' బలిక, కురకుమ-రేఖ యం జరదమఃకళా. 

( పరిగత మాలీయున్ నయన _వర్వేముగా మది గోచరించి ' నా 
యరగలిం చావు నీయర్థాయనా స్రమనీడ, భజింతం శాంకరీ | 1 

ఈ శినాజీ (వబంధమున్హక్షు .. “భ్లారతము) . అని వేరిడుటలో నో 

విశేఘమున్నది. ఇందు ద్రఆచున భారతములోని యుపమలే యాయం 

బడినవి. _ఆవియెల్ల నిట “నేతేచూవను, "తత్త త్త _దుడాహరణములకు 
(రథము , వరింత్రంరుగాక 1.. ల్ 
న జేకట కేవా శ్రీ గారీ ల. (బేబంథములో “శివల్థారతము? 

qr WT Ea పు 

కసత స్ట ఖండము. దానినీ తోలుతం భేర్కొలనీగాని, వారి 
చనం ముచ్చటించిన పొగను, లేదు వ. 

ఈటల" ప, crs US ' చ ష్ hw ag oe 
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శాస్త్రిగారు 1897 లో జన్శించిరని "కెలిసీఫోంటిమి, ఈ గంధ 

నాటికి వారికీ వంబది మూంటేండ్ల వయస్సు, శాస్త్రిగారు తు, 

జేండ్లు వచ్చినతరువాత “నిమళ్ళదిన్న” నుండి (ప్రొద్దుటూరు pa 
యచ్చట యాపావతొరము శేవశాన్తుొలుగారి సన్నిధికి జేరి శాస 
నాట కాలంకారసాహిత్యము, తర్క. వ్యాకరణ శాస్త) నైపుణ్యము సంపు 

దిందిరి వినుట వడ్డర్శనము వాను జే వావధానులుంగారిని ' స 

యుజున్సంహి తొము-లము, యుజురారణ్య కోవనివత్తులతో సృవ్రఢుశ క 
beta inde అధ్యయనించిరి, జాతక = ముహూర్త శ్లో గ్ 
'(ప్రకరణములు చదువుళొనిరి. సంస్కృత పొండితిలో గురుకుల శే కడం 
పడీ గడి దేతీనతరువాత, ఆంధ శావ్యములు చరాచి, నువభోరరోడ! 

'పారాయణమను జేసి ఛందశ్శా(స్త్రుము నెజీలి, తొలిజన్ముము ౫ 

వలచి వెంట్ల వచ్చిన కవితొనుందరిని గిలిగింతలు బెట్టి కయ 

కా స్ర్రిగారు .. 
1912 ~ 18 సంవత్సర పొంత ములో శ్రీ దుర్భాక రో 

కవిత్ మన (ప్రకృతకవికి నేస్తము తటస్థపడీనది. “ రాజెక్టీఖుర ₹ 
bony ల అను జంట డీర్సడి కవితా న్యాసంగమున తి 
నారు, i 

నొరు ఈ పన్పున భోకంే యుండవలెను, అథ్యయనమున కీరువు జ్యో 
e జో ॥ 

bi 

(| uf 

గాని గ్ సరు? గ్గ 19 15'లో బృంజాన్సనమున కరన్న వర్మాత్రమన న! భ్ 
yas he “ah tT ఖు. 

1 ఆటో 'శవిక్వవులోటీలోం దోలి బవుుమూనను న్న 
| ఎ. న టీ 
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బిరుద మొసలిరి, వేయి బిరుదము లిచ్చి నాలుగువేల సన్మానములు 
చేయనిండు. వేంకటశేవశా, స్క్రీ గారికిగల “శివధారతకవి * యన్న బీరు 

దముతో నవిసరిరావు. కాను క వహ 
'కవి యను బిరుదముతో నవి సరిరావు. 

శేవళ్యా స్త్రీగా జన్మభూములోనుండి పోతనవళె హోలిక వృత్తి € జేసీ 

కొనుచు, విలుపడినపుడు వురములకుంబోయి ' యవథానములు (పద 
ర్శించుచు భారవి, మల్లి కామారుతము, పుష్ప బాణవిలాసనము. తెలుంగు 

పటీచిరి. 'వారికథలు | రచించి తమ అన్నగారు జేంకటనుచ్బాశాస్తు)లు 
గారిచే నాపరిసరమున నచట నచట గాలశ్షే పములు చేయించిరనో వినుకలి. 

19830 లో నెమ్బుళ్ళదిన్నె విడిచ” ప్రొద్దుటూరు చేరుకొని. “క్ల న్వ కా 

వర మేళ్వరీ నంస్కృత పాఠశాలిలో నథ్యాపకత నిర్వహించ్లుచ్చు, “'బవ్మ 

నందినీ ప(తిక కుం (ట్రచృన్న సంపాదకత సాగీంచుచు. గాలమ్ము, గడప్తిరి, 

1082 లో, (ప్రొద్దుటూరు “మ్యునిసిపల్. మైస్కూలు న ఆండ్రోపాభ్యా 

యులుగాంబు'వేశ్లించి చేంటికిని ఆషదవియం దే యుండిరి. =. 

వాస్తుజం(త్రి .. : క్ ర్థిళాభివగ్రణము,... ఛిఅినర్షః నం OP 

మున్నగు రచనలు రచింఛ్రిరని శెలియవచ్చెనుః కొన్ని యసమ(్రముల్కు 

కొన్ని య ప్రకటితేమోలు, కొన్ని. యుక్ప్సన్న్యములున ఈనాంటికి. సంపూర్ణ 

ముగ. రచితమై.. చక్కు: 'ద్రతురిత మైన. గ్రంథ మొక శివభారతము 

మా త్రము: గడియ్తారమ్యు:వేంకళ బీమా న్రీ; గ్గారి శీత్కి క్స్ తెలులపనం 
గలకాలము. థిఖుపుట కీ: శృతి చాల్లున్ను ఇటీవల: పారు. రచించూచున్న 
నం. సీ రె. తక ha చెలులు B 
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& జయఫుర నం సాన (పథువ్ర. త త్త్రయుడు, శాశ్యా రక Ee 

భారద్వాజసగో తుండు. కల్లి : శీఖాజేవి. తండి | tee డ్రేక్. PR 
మహారాజా, జననము 1060 జూన్ 26 వ తేది, cera 

7 క్ iy | 

ల స్ట్ బహుళ రృతీయాగత చళతురీ భానుచానరము, (గ్రంథ మట. శ 

గ - శ్రనిపానకళ్యాణను sr ఎకి, న 1 ఏ, సకసల ఈ 
pr 

“te మ్రిరము] ౬. కృష్ణార్జున చరిత్ర టీ ప. కన స = 
es (వళాళ కవి రచించిన ద్వ్యర్థి 'కాన్యమునకు వ్యాఖ్యానము] ర, “eh 

( మాధవనాటకము (ఉక్కేలడు] ఇత్యోదులు, న 3 గై య? 

' ఏటీ “ఈం ధరోజాలతో “కృష్ణ టేవరాయలు' అద్వితీయుండుగాం బ న. 
పాతు శార్యనంపదను మి ంచిన యు 
breil జ అర ig: 

ఫో సే భక్షు మంచిపేరు కలడు; 



పీక్ర నమ'జీవవర్శ ఖర 

సభలలో. డఆజచు చూచి యుందుము. ముదిమిచేం దటస్థించిన చిన్న 

యొదుగుగల మధుర క ంఠన్వరముతో సీ మహో రాజు తెలుఇసథావలో 

నభిభావీం మనపుడు తెలియనివా “శేమనుకొందురు? లక్షల కొొలండి 

రాయబడి వచ్చు సంస్థానమునకుం (బభువు లని యూహీంవంగలరా ] కాలు 

క్రింద జెట్లనక్క-ు లేని రాజ్యాధిపతి యని తలంపలోలరా ? వవును 

కొందురు ? - చక్కలా నుపన్యసింపలల యెవరో వృజ్గవిద్వత్క-వి యని 
మాత్రము "తెలిసికొనం గలుగుటురు. 

(శ్రీ విక్రమదేవ వర్మగారు . లి కాదు, ఆంగ్లమునను 

మృదువుగా నుపన్యసింపం గలుగుదురు. ఉత్కలభావలో పిరికి మంచి 

(పవేశ మున్నదని చెప్పుట ఆ భామలో * రాభామాధవ నాటకము” 

సంఘటించినొరని తెలియుచున్నది సంస్కృతవాజ్ఞయములో పీరికి 
ధారాళమైన సాహీత్య మున్నది. ఆభావలో రచించిన పీకి శ్లోకములు 

చక్కని ధోరణిలో . సాగినవిం, . ఇ 

a సంసృత్య పారజలబు.. స్రరణై క. పోత". 

పాపాంధకార_వటలీ దివస్తాధినాధౌ 

భక్రాళినిత్య సుఖకై రవ వండసోన్మా .: 

మైతన్య "జేవచరణోప శరణం వ్రవణ్యే, 

నే సంసార పాశబద్ధానాం. ప్రాణినా - “వ్వతిదుఃఖన్నాం . 

= ముకుండనాచు వళ్లాళి స్మరణం ము క్రి సాధనమ్. 

వీరు" నల్రీశకళలోలసగడ యురిఛితిగల బారు. జ్యోతిషము. "తెలియును 

నాట్యుక నెఆోాగుడుర్యు బట్టి -విజ్ణతలు వారిలో నున్న వనుటకు రచనలు 

సజెల్భన్హమేతు: 'శాభ్యతోచశయరదును. కళా (గథగమునందును పీరికి 

తుర్వన (కలదు. 'న- నక్కు.. గ్రంథములు (వ్రాయలేదు కాని 

నహ నక్షస్టు దా నుండును. ' ఏరి | 1: కవి తాశయ్యలో నా 

మ. రుచి క లంచము తక్కువ. ఏరి మానవతీచరిత్రము, ? 'ర్రనివాన 
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గీ, రాజు నిజబేశమునకును (బజలకు దొర న. 

ననుచు దలంవశక తన్ను (శృసారిజనులకు స. 

నేవ వేయుట కొజు"కీ సృజించి నంచు ల 
౧. నెంచి విజ్ఞవీగక సంచరించు ట్రాప్పు, | జ 

గీ, (వజలు (శ్రమపడి యార్షించి భ క్రిం దనకు య. 
స్ నిచ్చినధనంబు వారికై వెచ్చ పెట్ట 

గం... శాక్టభోగాభి కొజికును ఖ్యా లికొఅకం ie 
అ వమ్ము నేయుట తగుచె నృ పాలకులకు, . ny 

ఆ1.వె। తనదు (వజలు వెశలుం గను చుండ నారిని వ 
1౫. తలం కన్యచేశములకు నేగి ' ల లా ॥ 

సామి యలరం దగునె ? జనులరంజింపని =. 
వాని నృవుం డనంగం చాడి యగునె న్య 
గ పజల నుఖదుఃఖనులు ధరావరుయ దనవి = 

౫. గాం దలంచుచు సీతినూర్లమునం జనుచు | 
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> 'శద్ణనుల కారనించుడు గను పడకు. ౩౦౨౧ 
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“ సజీవ నిర్దీన యు కృంబగు జగంబు నియమయుతంబమి' ' విలసిల్లు 

చుండుటవలన 'నియమ మత్యావశ్యక మనుట యతిశయో క్తి గాదు 

అట్లగుటవలన విజ్ఞులు నియమమును విడనాడుట యనమంజసము. 

(ప్రవర్తన నియమమును సతి విధించునన్సై భాషానియమమును వ్యాకర 

ణము శాసించెడిని. కనుక వ్యాక రణనీరుద్ధ పదములతో డ వెలుయ 

కత గర్హి తమ యగును నాణెములగు బానలందు మిన్న ' యని 

యెన్నంబడు తెలులసుబానకు నమ(గ్రమగు వ్యాకరణము. నేంటికిని 
లేకుండుట మిక్కిలి శోచసీయము. వ్యాకరణ నుసమగ మను నెవము 

చేత నున్న నియమములను మిటుట యుక్తము గాదు... /..: వాడు” 

రమొక్కయు అవి” యొక్కయు ద్యితీయానిభ క్రి క్రి రూపము “పనిని, కనుక 

విభేదము కొజకు “అపి” రొక్కం ద్వితీయావిభ కిస్! “వాటిని” అన 

న్యవహారించుట యుక్తము. అయి లి” దూ మ ిిందలగు 

'శొన్నిరూపములు (7 ప్రల రి సాయాశయము, ఫభాసూభిమానముగల 

పండితులాక చోట . (గ్రహింప దగిన రూపములను ' నిర్ణ యింవ 

వలెను. మతి న సస పాడర బడవలైెనుం “అట్లు గ 'జెలులప 

బాస కోదుబాన కంట 'నీచతర. తగును, ౨ 

భాపూవాద విషయములో” లాలా మంచి పట్టుదల. 

(గ్రామ్య నాదమును sven న అవీరకట ంజ్వీ పగుభాతువు = "అనుర 

సంవముడు,. భారతము హజరు" సన్నయభట్రుయుగము వెందలగ రచ 

నంవలన్ వీరి” విమర్శశ "ప శక్యము ఇెల్లడియగును. కథారచనలోంహడ 
= పుళ్టు యాతే, హా రవయనపుం జెలికాడు = మూనలిమహడు 

. 99 “కః జ సతతలోం "(బకటింప బడినవీ, మంత్రి సుగడ 

న శవ ప్రీతా ళోమభరిక్ర ” మను ద్వ్యర్థి కావ్యము రచింపగా, 
పరక్తుఖద్యు "చా "జానివలన "పేరి పాండితీ విశేషము స్పష్ట. 

తాం ళ్ళ 

fa ఫో కోస్రసన్యతని పీగర్రజీక రీతుల బోఫీంచుచున్నా రు, 



868 ఆంధ్ర రచయితలు . . 

“ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ ను?” సాలునకు నూణువేలు ఫీరి వలనం బడయు 
చున్నది. దానిక వీరు (పథానోధ్య కులు, విశ్వవిద్యాలయ ముమిాంి 
యభినూనమువేగాంబోలు,  ఈపండీత (ప్రభువు “విశాఖపట్టణము లో 
దజచు మకాముబేయుచు. “హానామవాలు? విశాల మైన వరండాలో 
దర్శింపవచ్చిన విద్యాంసులన్కు కవ్చులను, అర్థులను ద త్త దుచితరీతి నాధ ay, 

రించి గారవించుచు నిరంతరము [గంథపళనమునందో, (గంథ రచనమ్లు 
నండో నిమగ్ను(కై యుండును. వీరు 8-6-1981. వ లేదని జయస్లక్ల 
సాద్రకాజ్వ సించోసనమునకు వచ్చిరి, రాజ్యమునకు వచ్చిన పూర్వము: 
పకముకూడ వీరి స్వభావము గర్వరహితమైనటే. య 
ఈయన “స్నాహిత్యసామాట్టు” గాం బీరు మోసి యొండలజో తెలుంగు 

క్షవ్రుల' వలన నుధురళ్ళతులు పొందిరి. రనజ్ఞుండు, వీద్వాంనుందు, మళ్ల 
శాజు వగు సీ విక్రమ జేవవర సక (శ్రీ దీపాల ఫిచ్చయ్యకా స్రీ గారు 
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(వ్రసాడరాయ కవి “ముయలురాయబారము వక్రమ'బేనవర్శ కంకితము 
గావించెను. కృతిక ర్శయు, కృతిభ_రయు నగుట మంచియద్భస్థ్గ ము, 

అది పట్టిన మహారాజు విక్రమదేవనర్శ. సంస్కృ తాంధ్రములు, ఆంగ్లము 
“హిందీ కూడ ఏకి సుపరిచితమైన భాష. తులసీదానుని వర్ష . 

బుతు వర్ణనము, శరదృతువర్గనము పద్యరూపముగా వీ రనువదించిరి, 
బవుభాపాసవనేశము గలవారే యనలు తక్కువ 3; మహారాజులలో 
మజీయు(దక్కు_వ, 

(శ్రీ విక్రమ చేవవర్శగాలు పూరించిన యీసమన్యలు కొన్ని వీరా. 
ముందుపెస్టైదను, ఆయన యట్టియూాలోచన ' కలవారో నిర్ణయించు 

కొను(డు, sr gu 

సమస్య ; == కొడుకును దా వలచి. యొక్కకూంయతుం గనియెన్. 

క, పుడమికి మేనక యనియెడు 

పడతుక దివినుండి వచ్చి పాననమగు కా 

అడవిని నృపుండగు కుళీకునీ ' 

కొడుకును డా వలచి యొక్కకూంత్రుం గనియన్, 

సమస్య ? ూ అంధుడు భాన్క-రునింజాఛి యానండించెన్. 

ర్ం అంధత్యవాక్రుండగు _రవి=: = 

బంభురక్ళప గ్రుడ్డితనము వాయలం గవితా 

సింధువు మయూరుం డనెడు పు 

రాంధుండు భాస్కరుని జూచి యానందింబెన్. 

సమస్య ;--- తల్లీ! దండం బటంచు డారకు (మొక్కెన్. 
రం ముల్లో క్ర ంబుల మేలున . 

| స్ట మహిమ. దనుజు 6 జంపు మను తతీయంబే 

: యెల్ల సురలతో, ఛర్లుడు 
ల్లీ {: దండం, బటంచు దారకు (మొళక్క్.న్, 



870 ఆంధ రచయితలు. 

ప్రొధార్థ(పదీపితములు, భావభూషితములు నగు నీ జయపురాథీశ్వ 
రుని పద్యరచనలు పరికించినచో “ కృష్ణ జేచరాయలు విస్ణుచి త్మీయకృతి 
క రకాలెడను దుర్యాదము సడలిపోవును, ఆ కవిరాజు (వాసికొన్న “కవి 

జన్మకుండలి” యిం దుదహరించుట మెందుీని. మంచిది. 

గీ, అజము లగ్న మచ్చోటనే యమరగురుండు 
యుగ్భమున రవి బుధ కుకు లొప్పుచుండ. 

గర్కి. రాహువు కుజుడు సింగంబునందు 

వృళశ్చికంబున శని కర్శ గృహమునందు 

జం(ద్రకేతువు లుండంగం జం(ద్రనంద 
శల శశి శాలివాహన శకసనముం దగు 

మిధున నూసేసు శళిదిన మిళిత శుక్ల 

పశ శుక్ర మూసా పరపత్స్వమందు. 

జవితి నినవారమున ధనిస్థా ద్వితీయ 

పాదమున విక మేశ్యరవర్శ నొడ టెం 
గుజదశా “శ్రీషమగు నాలుగు సను _లైదు 
నెలలు నికువది యేడు నాళులు గణింప ॥ 

(శాలివాహనళళము ౧౩౯౧ శుక్ల సం|| జ్యేష్ట బళో ఆదిత్య] 

సల 

న | 
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1876- 1940 
ఆజువేల నియోగి శాఖీయ ాహ్మణుండు. ఆపస్త౦బన్యూూ తుండు, 

వారితన గో(తుడు. అక్కావరము జమిందారు. దత్తత గొన్న 

తల్లిదం(డ్రులు ; విజయలక్షుమ్మ, మల్లి కార్జున (పసాదరావు. కన్నతల్లి : 

శాంకమాంబ. కన్నరతండడి నుల్లయా మాత్యుండు. అన్న నాశము: 

ఏలూరు. జననము : 1676, ధాతృసంవళ్సర చె(క్ర బహుళ పంచమి 

గురువారము, నిర్యాణము: 1940 నం॥ (గ్రంథములు: దిలీపచరి(త్రము, 

స్తవరాజము, బారిళ్చం[ద్రనాటకమాు, "మై “మెరావణుండుం, మోహ లేఖావళి, 

మాల్కి.సువార్త ,మార్కం జేయీశ్వర చరిత్రము, పాండవాజ్ఞాకవాసము , 

పరమ పురుషా న్వేషణము, పదార్థ వీజ్ఞా న శాస్త్రము, as (శవా 

' సనము, చిళఠావారిక్చంద నాటకమే, "హారుమశ్రీపరిణయమను, ఉత్తరరామ 

చరితము, అధునిక కవిజీవితములం,, కలియుగ నటనామృాతము, 

విజయాంక సాహసము, అభిజ్ఞా జాన శాకుంతలము, వచన'నై' షధము, 

వాసంతిక, వ్యచసాయ, మార్క..౦"డేయళతకమా, రాజసొంస, ముధుప 

విహారము, తత్స మోనూంస్క ఆంధ్ర కథా సరిత్సాగరము, గోఖలేచరిత్ర, 

లూ కా సువార్త, దీనరతమునుణి శతకము, అగ్గిరాముని నురణాజేదనము= 

ఇత్యాది'నాటక ములు, నవలలు, 'వీమర్శన గ్రంథములు, వివిధనిషయక' 

(గ్రంథములు వీరిని శతాధికము-గా నచ్చుపడినవి, ' 

శ్రి 

Ye ne అలు. క్ల 

ఖే 

భుజంగరావుగారిని జమిందారులు, “గాను కోవులుగోను మన 

'మిజుగుదుము, వారు సామాన్య రచయితీలుగాక శతాధిక (గంథ 

రచయితలు, దర్శనాచార్యులు;: ఏతరణ చతురులు కూడను, వీరికి 

సంస్కృ తార్మధములలోం "= "దగన " సాహిత్యమున్న దని కృతులు 

(ప్రకటించుచున్నవి. తర్హమునరదున్ను (జి గొప్పది. (గ్రంథరచన మంటే 

కాక " మంజువాణి* పత్రికా" "వశరగముచేం దమ (ప్రతిభ వితతముగా 

శలుసరించుళొనిరి?. "అధతోల దృ వివేడళ 'విలాసార్థ మవధానములు 

జ్లసినారు,. సీష చేసిన తపష్టోవధానమునకు సభావతులై న కొక్కొండ 



872 ఆంధ్ర రచయితలు . 

మహామహో పాధ్యా యు కు బంగారు వృత్తములో నిట్లు భుజంగకాయ: 
కవి నూ డించెను, 

వాకట్టుం గట్టించి వరలెదవంట నీవె . 
యందణి కీష్ట మృష్టాన్న భు క్ర హర్ష యుగం 

గట్టింతు వంట నీవె పుట్టంబుల నె యెందణనిె 

(పబంధుండన నెనయ ముదము, భునుండవుగా 

మునుగువేయించుచు నొసణొౌదవంట నీవె 
సత్ప్సండితులకు సాలువులను స్లామ్యుముగాయ 

చేళట్టు కిట్టెంచి చెలగౌద వట నీవె 
కనినరులకు? బైడీ కడియములనె, ఖ్యాతిళదొ 

ధర్మభూయంత్రములను స్త్రంభని మొనర్చి వంద్యుండెయా 

సాప్రభాకరునే యాలితంట మెటువశె నారెసెదో we 
ధక. డిక్కవినుణి నీకు జిక్కి. నిప్పుడు చక్కంగాను / 

స(వీశ్వర రాజ భుజంగ రాయ! సక్యోయ | 

విశ్వతోముఖమగు | బాద్ధిబలకూుకు - (బెస్త సరింపంజేసి కచ్రలలో 

౫వులై, ” పండితులలో. - :బండీతుళై, విమర్శకు లలో నిమర్శకు లే న 

(ప్రభువులలో బభోన్ర తై, _జౌొతలలో, దాఠ లై - గ్రకినందిన. కృష్ట 

జీవనులు. భుజంగ రావుగారు, ie 
ఇటే క్వ 

. నృర్తయ్యన్యవార్ల . i “' న్తవసాథార్థ. సేవ నూల్కినస్తుక్తు 

ఆసకానుదేనా క ర్త ఇవి. ఏరు _ సద్యములుగా (థ్రాసీ తమకే ల /. 
NEE wr స్యా 

ట్ల నశాఫమానమును జాటుకొన్రిర్లి బట్టని "ప్రాఛీన మళాచార్మ్యుల' లో 
Tah 

faa ud fe, 

గ్ర, న తర శారు, ఇటీక్షల ఫర న. శ 
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లితము చేసి (ప్రదర్శింనంబడియున్న వి. ఏరి శతాధిక (గంథములలోల గల 

కవితాధారయెల్ల యత్ని పాసములకు దడవుకోకుండ నడచిపోవుచున్న 

ట్రుండును, రసభావదృష్టితో వినుర్శిందినచో నిలంబడుసద్యములు 

మికి్కి.లితక్కున గానుండును, చ్యుతనంస్కార ములు దొరలు చుండుటయు. 

గలదు, కాని ధోరణి యెత్తు పల్లములు లేక యొశే తీరున సాగుట 

మెచ్చుకోం దగిన ముఖ్యవిషయము. బను(గంథ రచనమునందే వీరికి 

వేడుక కలిగియుండిన కారణమున శాశ్వతస్థా యిగా నుండ గల (గంథ 

మొకటియు (వాయలేక పోయినారు. వ్రాసిన వానిలో గాన్ని కొంత పేరు 

సంపాదించుకొన్నవి యున్నవి, A History of telugu litera- 

ture అనువేగ ఏ రాంగ్లములో నొక గంథము వెలువరించిరి, చాని 

రచనలో వి. చెంచయ్య గారు తోడ్చడిరి. అది కొంత పేరుగొన్న 

కూర్పు. “ఆధునికాంధ్ర కవిజీవిత ములు” అను పేరుపెట్టి ఏ రొక్యగంథమే 

నచ్చు కొట్టించిరి. అది పర పథమ పు త్రిక పంత సందర్భమున 

సమావేశమై _933 విద్య్వత్క-వులు చేసిన యాళీస్సులు గల కృతి. 

అందు నశేవ 'మేనునలగా వారివారి సంవ్నీప్త ప చర్చిక్రములు కరాడం 

చేర్చబడి యున్నవి. ఆకారణ మున, ఆప్పుస్త సకమచు చాంచుకో వలసినదిగా 

దో౭చును. కొమారెల వివావాముల్లు మహోవై నై భవముగాం జేసి భుజంగ 

రావుగారు మంచికే పీరు కవిలోకములో సంపాదించుకొనిరి ఒక కవి. 

యిట్లు (నాసినాండుం 
£3 

కొ, రాజూ భుజంగచాట్యవి. — 

భోజుC డహో 1 బేవధుందుభ్తులు (మోగించెన్ 

_. భ్యూజనములల బకాజన్లముల Wu a | 

=  భోజ్ఞనములం దనీపీ ప్రథనవుత్రీక సండీన్, వ. 

అభిజ్ఞాన. భాసుంతేంచ్లు . ఉత్తరరామచరితము. వీరు మధురముగా 

. కత్వ్వమానూంనో.. = యన్వ్సక్ళుత్తి సండు వయస్సులో 
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(వాయః'బడీనది, కావున నందుండీ కొన్ని పద్యములు నృరించుకొరద్ల 

has యంతో (కొతిసుఖముగా నుండును, విషయను EE 
+ వపెరేకు నమోాఘు హృదయ సంక ల్చముల్ 

ఒహ్మోండ మండలో త్పాదనములు 
వచిదాత్ము కటాతవీయణా సొరముల్ . 

జీవకోట్లకు సుధా'నేచనములు as, 

వముహోవూుని యుద్దాను వాగ్యభవముల్ a 
మునిజన సంశ యో న్ఫ్మూలనములూ 

వదయాలళు నిరంకుళో బార కృత్యముల్ 
(ప్రాణి సంరకా సరాయణనులు 

అట్టి సరమేస్థీ, వదనగవ్యార చతుష్ట 
+. యంబునుండి యనాది కొలంబునందు 

నాళుధారా (ప్రవాహ సామ్యంబు దోప . 
నగణితొమ్నాయ సముదాయ మవశరించె, న 

' ఊం ఆ నిగమంబు ెన్నల ననంతమ్నుల్తై వరధర్శ బోధనా ప 
. స్థానము శై జగత్ స్థ తి నిధానము-లై పురుషార్థ సాధనో . 

, ద్యానమునై మనోగుణ నిధానము లై విలసిల్లి సంతతా' : 

' నూన కలావిలాసముల నొప్పు చునుండె జగ(త్త యంబునన్, '-: 
అ : స + అట్టి యామ్నాయ నిచయ నుహోంబురాళి i 

' | oa టక 

యందలి మహాత్త రార్థంఖు లఖిల జనుల. రన 

శాదీ నెంతయు దురవగాసాములు గాల వ 
వాని వభజించి నచ్ళు జా నవ్యాసమొని  - న 

౧ చ ఎనసీన యబ్ఞులట్లు ౪ భరియింప(గ శక్యముగాని 'వేదరా  .... 
లం. న : gp వడందీసీ 'ఫోగిత ససిజేసీన' వ్యాసమునీందద్రు దివ్యళో | 
le: met alt నొంటు వ. నోజారత ర (క్రుతీన చేయం, | 
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గ, ఆకులారావు ; గంటంబు లసలెకానవు; 

కాగితంబులు కలము లెక్కడను లేవు ; 

ఒక్కయక్క-ర మైన (వాయుపని లేక 

యిల్లశ్రుతులును వల్లీంచి లెల్ల బుసలు. 

గీ, తనువులకు జీవక ళపోల్కి.. దరణి చంద్ర 

ములకు6 (బభవోలె నా వేదపుంజమునకు 

నస్టలిత మై వెలుంగు మహోాస్వరంబె 

ముఖ్యముగ నెన్న ంబడె బయుపషీ,.ముఖులచేత, 

ఈ రకమగు కవితాధారతో ్రీభుజంగగావుగారు. శతాధికములు 

కృతులు సంతరించి రనంగానది పురాజానువ మైన పుణ్యఫలము. “కవియు 

రాజును మం(తిపగడ భుజంగ, రావు బవాదూరు, హేలాపుర (ప్రధాని, 

నయశ తాధిక (గంథక రృ, యవథాని దర్శునాచార్యబిరుదమ్నుం దనరం 

బూనె.” అని యాయన (వాసికొన్న ట్లుగా సకలభాగ్య ములు. వరికింబట్టి - 

నవి. (శ్రీ, కొత్తపల్లి సుందరరావుఅను కవివరునొకని తనసంస్థానములో6 

బెట్టుకొని గౌరవించిన యా కవ్నిపభువు శీలసంప త్రి గణనీయము. 



౮0) సే ల టార్ గ్ రామమూరి ఇ "ఆ ల: 

1875 a 
ఆరామ (దావిడశాఖీయ(బాహ్మణులు, ఆోేయ'నగోే (తులు, జన్మ న్ 

స్థానము: శీళనకుజం పోలవరము . తల్లి: లచ్చమ్మ. కండి! శామ య 

స్య్వూమి, జననము + ' భావసంవత్సర శార్తిళ శుద్ధ ప్రథను, 1875 సంక 4 

రచనలు కా ౧. నస్వప్నాననూయ | కావ్య ము] ౨. బేవీఫాగవత నవను గ 

స్కంధము | థిరుపతివజేంళటకవుల 'బేనీఫభాగవత్మున తొమ్మిదవ న్ 

' చ్కంథము నూత మి కి శెనియంచెను 3, జీబానందన నాటకము . 

స్ [ ఆము(ద్రితము.] is 

రామమూర్తి శాన్ర్రీగారు (వక్యేకముగ రచించి (ప్రకటిం 

కావ్యము “స్వప్నాననూయ ఈ యుకకావ్యమునుబట్టియే కా 
"జీవ భాగవత నవమన్కంధ రచనవలనంశూడ నీయనకు hens 
స్థాన మేర్చడినది, నవమస్కంధము. శెనిగించుటలో శా స్రీ గార 
శాద్వు వీరికి నుత్రీయొకకవి సాయపడీనాండు. ఆయన పేరు నిళ్ళంకుధికృష్ణ 
వరార్సి. సేరిరువురును కలసి రాముక్ళష్ణక వులు, ; ka 

తిరుపతి 'జేంళటకవులను విననీనారుండరు. జేంకటరామకృళ్ణ 

కనులను విద్వత్కవు లందబు నెటుగుదురు. ఇవు డీో ' రామకృష్ణులో 

జంట నెజిగినవారు జాలం గొలందినుంది. దానికింగారణ ము. ప్ 

"పెక్కు. కృతులు రచింపనులేదు ; వత్తి కలలో వీరిపేరు మనము పరికింతో 
చుండుటయు లేదు, చిత్రములు కవిశ్వ్మందున్నను వృత్తులు వేఆగుణకీ 

గవిలోకములో సీరిశిక్కుడు. చేరు బెంపులు లేకపోయినవి. అభొళ్ల 
శానోనూూ ర్తి రి శాస్త్రిగారు అనాది(ప్రసిద్ధాయుర్వేద టి వైద్యములో ఫే 

జేసినచేయి.. Bos mes జ దిగారు కాలు కదఫస id 



ళు 

ఆకొండి రానువవూా ర్తి శాస్త్రి 8 

పెద్ద సంసారమునకు. జాలినంత్రయున్న వారు. (శ్రీ ఉప్పులూరి _ రామ 

తోగన గురుముఖమున సంస్కృ తాం ధములు చదువుకొని నిసర్లజమైన 

కవిత్వ ధోరణిని బెంపు చేసికొనిరి, 

జోల 

తిరుపతి వేంకట కవులతో రామమూర్తి శాస్త్రీ 7 గారికి మంచి ద మతి. | 

ఏేశేవి.ంచి, వేంకట శ్యాస్ర్రీ గారితో చాంధవము. చెళ్ళవిళ్ళకవీ రామ 

సూ ర్రిశొ(స్రు) కడనే తఅచు కెవధ సీవ చేయుచుండుట 

యలవాటు, 1902 లో వేంకటకవి కనారోగ్య మేర్చడి పోలవరము 

వెళ్ళి మందు నేవించుచు శన్నెలలు నిలువయుండెను, శాస్ర్రీగారి 

“ జాతకచర్య * లురావివయమును దారకాణీంచుచున్న ది. ఆప్పుడు 

తిరుపతివేంకటకనుల చేపిభాగనత రచన సాగుచున్న ' సమయము, 

నవమస్క-_ంధాం(ధ్రీకరణము వీవికలోని యశాపద్యము hae త్తర 

సందర్భమును బూన(గుచ్చినట్లు ముచ్చటించుచున్నవి : - sr Wh wd 

¥ | లా ‘ 

నీ ఇళ ళో కళ ౪ హి టు సన తల pa | త rin 

విక చరకాది వైద్యశాన్రుప్రవీణు 1 

డమలనుతి రామనూర్తి నామాంకితుండు.. : og 

క, తిరుపతి వేంకట కనవ్రులం ... '.-  - 7? Hs 

Wr జిరజీర్ణ కల(భ్ళ రుజమును , -- మంచె న ల. 

= సరసౌవధముల నొసంగి “సాధించె. వడిన్, *. bya 

గీ శ్రీలలితమైన యట్టి మాపోలవరము... ౩ ౨౨ ౧౫ 
నందు నూసద్యయం బుండీ యొవధంబు జ; 

: వుచ్చ్చుకొనియికు వేంకట బావులకు, మాకు .... కప పి 

పట్లా పతాక శచీ ముగ స. ౫ 
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లో రామమూర్తి గుణసం 

భారము వా(క్రువ్చె నొక్క... న 

వః అది యెట్లంశేని .. 

మ. కవిత నె షపుణిగాంచి చక్క-6( జతురంగంబాడంగా మించి గా 

న విధిం బద్యములం టఠింపందగు విన్నాణంబు నార్జించి వం 

థ వళంమళై యెడయోయకున్న దగు భై వజ్యంబునం జ్యక్రవ 

ర్రీవినై యొస్పితి రామమూర్తి! శమితార్తీ ! కీర్తికి న్యూర్తివై, 

ఉ. ఈవును గృన్దనూూ ర్హియును జీకముగా నొగరచోం బించుచున్ 

భావము కబ్బ మొక్కగతి భాసిలు మిత్రులు మోర లిర్వురున్ 

గావున నిచ్చవచ్చు నొకస్కంధముంజూచి తెలుంగు 'సీయుండీ 

చేవిచరిత్ర మందు భవదీయ గుణోన్నతి వెల్లడి ల్లెడున్. 

అని వేంకటళా స్త్రీగా రనోరాగముతో నీ రామకృస్థులకు నవమ 

స్కంధము: సాంధ్రీకరింప నిచ్చిరి, ఆ కవులకు మెచ్చు వచ్చునటులు 

| పీరాస్కంధము .తెనిగించిరగి * ఈ కృృతివరంబు, “తెబయసనేయుచు 

'రామమూర్రియును. నేను రామకృష్ణులమైనవారము కలయిక” అని 
స్కంధాదిని పీరు (వాసికొన్నటుగా సీ కృతి రచనమునందు మూ(శ్రమే 

యి కవ యిటులు కూడినది. దీనికి ముందుగాని వెనుకలాన్సి పీరు 

జతగా విరచించిన (గ్రంథము లేదు. (ప్రత్యేకముగా, కృష్ణకవి “కీచకవధ' 
యనునాటకమును రచించెను, రామమూ ర్తి “స్యప్వానసూయా 'శావ్యము 

సంతేరించెను, 

1929 లో సవాపాఠి స్వర్లస్థులై'న తరువాతనే. రానుమూూర్తిగారు 
స్వప్నాసనూయ రచన 1986 లో గావించెను, పాలకొల్లు వా స్తవ్యుండు 

(శ్రీకృష్ణ ఛారతకృతిభ్ధి రృ రృ్యయు (కర్ణ ర్శ-శల్య-సౌ వీకాయీ వర్వానులు నగు 

చుండూరి నారాయణరా వను 'దైక్యవరుని ఫోక్రిపై సతి వ్రతాధర్శ 

* 
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భరితమగు చరిత్రముతో స్వప్నానసూయ రచింపంబడినది. కృతిభ_ర్డ 
రామమూర్తికవికడకు వచ్చి నము దాశ్రు పూరిత నయనయుగళ్లుడై. 

(పతినదరమణేయము రం 

జిత కమనీయార్థ గుణవి శేషము భవ ద . 

ద్భుత కవితాగుంపఫన మో . 

కృత మతి 1నీ వెట్టి పరమ కృతకృత్యుడవో | 

అని(ప్రార్థించి యా కావ్యము తన ధర్మపత్ని పేర (ప్రాయం గోరును, 
నిర్ణుస్ణము, భావరస సపరిపుష్టము నగు నందలి కవి తాసృష్టి, యిటు 

లుండును. ఇవి సీశాపాతివత్య (ప్రభావ వర్షనములోని పద్యములు, 

నీ, అడ్డులే కొకపల్ము_ నాడింప లేద య్యెం. . 

(బాజ్యదై లేయ సామ్రాజ్యల క్రీ ఈ ళో 

కనుంగొననై నం గన్లానం జేయలేదయ్యె 
భువనరమ్యు కుజేర బుష్సకంయబు 

మాటు మొగం బేని మరలింపలేదయ్యె 

గంభీర దశకంఠ సగౌరవంబు 

ఒక పాటి తలనై న నూపింపలేద యె 

నతి కాద్రతర చంద్రహానధార 
యద్దిరొ | నిర్భర (పణయ (పఫ్లుల్ల 

రామచం[ద్ర పచాంభోజ రాగ భరిత 

చరిత యగు నీత సౌశీల్య సద్దుణ ప్ర 

తాప మహిత పతివ్రతాత్య ప్రశస్తి, 
* శ * 

సీ, ఒనర నాలోటిబాలున నయోనిజ యయి_ 
"భోడ మె సీబోటి యన్ బుద్ధిగ్లాదు 

జనక నామక మవో చక్రవర్తి కుమార్ | 
తనను గారజరబునను గాదు 
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తులలేని (త్రిభువన దుర్లభ సౌందర్య 
విభవంబు గలదన్న వేడ్క గాదు 

వివిధ నిభము కళా విష తాత్యద్భుత 

ఇాతుర్యవతి యను (వీతిగాదు 

(వీనుత త్ర్వజ్ఞులడై న' (శ్రీరామమూర్తి 
సీతయెడ నట్టి కూరిమి. నేత యరయ 
ధర్ధునతి యంతరంగంబు మర్శు మెటింగి 

కాన్కి వేత్రొండు కతమునం గాదు నూవె ! 

ఈశావుమూా రి ర్మిశాస్ర్రీగారికి 1944 లో సప్తతి సూ మహోత్సవ 
జ pe గావింపం బడీనది, ఆనందర్భమున శ్ర ఇెళ్ళవీళ్ళ వేంకట 

శాస్త్రిగారు (వ్రాసిన పద్యములలో నీక్రిందిని పారాయణము చేయం 
దగినవి. 

మ. బ్రత డస్మృత్కు_.లు.,డం తె, శిష్యగణమం టే వోండునుం గాందు,తి 

రృతితోపాటు కవిత్యపున్ రచనలో భాగస్థుం జేతన్మహో 
మలిసోదర్యు(డెకండు శిష్యుండగుట న్మన్నించి దీవింప న 
రత నా కున్నది, వృద్ధుం డీతం డగుఠన్ (భాజిష్టుంయన్ జిన్డు(డున్, 

చ, తిరుపతి శాస్త్రీ దక్కొ గణుతింపని జీ నితనిన్ గణించి మా 
విరచన నున్న భాగవతవీధిని జోటు సొనంగినట్లు ధీ 
'వరమణు లెల్లువా "రెజుంగు వారల వా ఫొననేల |! దీనికి౯ా 
దిరుపతిగూడ నొప్పుకొనె "బేవునిసెైత మతండు మెచ్చునే ! 

. తిరుపతి యుండె వెంకనయు లెల్లానరింపక దంటకూడ దు 

స్త్వరమని యెంచి వేశాక భిమక్కు.నకుకా సలమిరు, రామమూ 
ర్తి రసికుం డొటబే నతని 'కేశున తా (గహీయించి వేంకళేు 

క్వరుండిడెం జోటు తిర్చతియ్సు సమ్మతి, జూపి యథార్థమింతియే. 
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నలువురనోళ్ళలోం బడుట నచ్చదువో మనరామమూర్తి కి 

య్యలఘుని యుత్సవంబునకునై తల పెట్టితి రుతృ్పవంబు మో 

రలు మవాసీయు లీతీయ భరంఒని మోసభ శేంగుజేరసి 

గిలి యెట డాగున్నో తెలిసి శేల్లన పట్టుక నిల్పుం జెట్టులో. 

ఈయన నూత్న నాగరక తేచ్చకు లోలాడివాంటె మొనచోం 

బాయని కీ ర్రితోడ నిరపాయపు రాయబడి పోల్యరంపుం జూ 

చాయల వేలు లక్షలును సాగుచు (మొక్కు-చు. దాండవించు, నే 

మాయయు నుగ్ముమున్ సలుపు వమూటలతోం బనిలేదు లేశమున్, 

ఈతనికి నాకు వియ్యంబు ననయుకోర్కి- 

గలిగియుండెను లే వయా కాలమందు 

కై_తీలో నస్హ్ర ఫఘటియింబెం గడ మలోటు 

నునుమురాలు శ్రీమతి దాారమున భుటించె,. 

ఇన్ని పద్యము లిటులు శాళ్ళపిళ్ళ శవివి యుదాహారించుట 'యెందుల 

కనం కా, పీరిర్యుర హృదయ బంధుత లిట్టి వని చదువరులకు. బెలుపు 

టశే, వాస్త్యవముస కొకమపహోకవిచే 'వెచ్చంబడుటయీ ఘనతకు 

గారణముకాదు అసలు, రసికవూననములూంపంగల శక్తి యేవేని 

రచయితలలో నండవలయును. అదికొంత రావమవకార్తి శాస్త్రిగారి 

స్వప్నానసూయలో. గనంబడుచున్న ది. (పథానమైన వైద్య వృ త్తిలోనే 

యుండిపోయి యధాలాభముగాం గవిత (వాయుచుండుట జరుగుట వేం 

గాంబోలు, ఏరిపద్యములు శెనుఇపనా(ట హాచ్చుగా నల్లుక్రొన లేదు, 

ఈనంగతి నారుకూడ గుర్తింపలేకపో లేదు. 

“నొ పాండిత్యము నాక విత్వరచనా వై పుణ్యముం గాంచి మీ 

కీపాటన్నను .సత్క-రింభ్లరనియే యేనెంతు ; నొక్కింత యే 

దో 'వేరున్నది నాకుదేశమున నాయుర్వేదమం, దద్దియుక 

మావి, తార్జితవృత్సి యం 'చెటింగి సంభావింపుండీ సోదరుల్ ! 

a] 

తో 



ల 
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1881-1932 
అఆరామ।దడానిడళాభఖీయ _్రాన్మాణు(డు. జన్మ సైనము : శాకరపట్టు. 

జల్లి: జెంకమ్మ. తండ్రి: జనార్లనశా స్త్రీ, జననము 1881, వృషసం 

నత్సరము. నిర్యాణము : 47 నవంబరు 1089, రచనలు : ౧. సృషభళత 

కము [అం(ధీక రణము] ౨౫2 నా రాయణీయాం(ధ _వొరకరణము, 

క, దూళాంగదము [ఆం(ధ్రీక్ళత నాటకము] క భర్హృహరి నిళ్వేదము 
[ఆం(ధ్రీక్ళత నాటక ము] ౫. శావ్యాదర్శను జ. నీలకంళవిజయ 

చంపువ్ర. ౩ మహాభారత మీమాంస (మొదటి రెండుక్ళతు'లే నుద్రి న్స 
తము ,లైనని, తక్కింనని యింకను ను(ధ్రింపంబడలేదు ] 

నారాయణ శాస్త్రిగారు మంచి విమర్శకులు గాన్కు పండితులు 

గను పేరుగ్రాంచిరి. కవిగా వారికి. గలపేరు తక్కువ, ఆయన శ్రీ 
సూర్య రాయాం(ధ్రనిఘుంటు కార్యాలయమునం బండి తొధికొరిగా, 
ఇక్కు_నాళ్లు పనివేసి భారతికి గావించినసేవ గొప్పవిలువ గలది. 

మేకాధిశ ” శద్దార్థ మున సకల్మప్రపంచమును జోడించిచూపిన 

నుహావిద్వాంసుండు చర్ల భావ్యకార శా(స్ర్రీ మున్నగువారికి నెలవైన 
'కాశరపజ్త నారాయణశా(స్త్రీగారియూూరు,. ఈయన వితొమహానని 

'సభకైఫిని కావ్యములు చదువుకొని అఫొండీ వ్యాసలింగళా స్త్రీతో 

*నలఠకార (గ్రంథములు పాఠముచేస్కి రామడుగులవీరయ్య శా స్త్రీ గురు 
వశ్రలగదగ్గణ వ్యాకరణ నుభ్యసీంచి పండిశస్థానను నందెను, సంస్కృ 

త్రాంధ్రములలో నిశితమైన పొండితీసాటవము. ఈ పొండిత్యమునకు 
దోడు సంగీకాడి కళలలోయటాడ జక్కని పరిచయము, మద్దెల వాయించు 

టయుూ"పరుముఖమున చేర్చినారు. అంతటి కళాభిరుచి ! ఒకచ్యిత మేను . 

నంగా, ఉనారాయణోశ్యా స్త్రీ గారు సొడు గై ర్యవంతుండ్రై న సంస్కార 

వాది. కణుకులో జరిగిన 'అన్నృశ్యతానివారణ మహానభకు ఆవ్యోన 
సంఘాధ్యక త పరిచే. “ఆసమయము -£935 (ప్రాంతము, సహాయని , 

రాకరణోద్యనుములో వీరు నడుము కట్టి పనిచేసినారు. "కాకరనజ్జు . 
చా 

ప, 



చర్ల నారాయణ శా శ్రీ తీర్రిత్రిర | 

“పంచాయితీబోర్డు" నకు యాజమాన్యము, తణుకు జాతీయ పాఠశాల 

కార్యవర్గము నకు అధ్యక్షత. ఇవన్నియు మనము యోచించుకొన్న చో 

నారాయణశాస్త్రీగారు లౌకిక్యపజ్ఞావంతులని విశదమగును. పండితుండై. 

యుండి పాఠములు చెప్పుకొను చు? గాలశే పము చేయకుండ, రాజకీయ 

ముగా౭ గలుగంచేసికొనుట వీరి చరిత్రములో గమనింప6 "దగిన సంగతి, 

ఆంధ వె యాకరణులలో నారాయణా (స్రీగారికి గౌరవప్రదమైన " 

తావు వర్పడియున్నది. దానిక్రి. గారణము వారు శ్రమించి కూర్చిన " 

నారాయణీయాం(ధ్ర వ్యాకరణము. నన్నయా ధర్వణు లిరువురు సంన్క్మ్బృ: 

త్రములో సంతీరించిన * ఆంధశబ్ద చింతామణి, వికృతివ వేకము 7” అను 

వ్యాక రణనుల కిది తెలుప గంథము, విశేషము వీరిది" పద్యరూపః 

ముగా సంధానించిరి, వారి కుమారులు గణవలిశా స్ర్రీగారు దానికి 

వివరణము (వాసిరి. తండి కొడుకుల చేతులమిోాంద నడచిన యిీక్యపి. 

చూచుటకు ముచ్చటగా నున్నది. .నారాయణశా(స్త్రీగారి కవతారీతి 

యీ లతణ[గంథములో నిటులు నడచుచున్న ది. మనపూర్వూలండణుడ 

వ్యాకరణము, ఛందస్సు, తడితరసమ_స్తశొ్యస్రృములు పద్యములలో నే 

నిబంధించి యున్నారు. లతు.ణగంథములు పద్యబంధము లై! యుండుట 

క వితాధార వొహితకు.: మిక్కి-లి యడ్డు. కాని మనవారు (శ్రమించి 

దానికిం గొజంత రాకుండ జూచుకొని. కొంత వణుకు సఫలులై నారు? 

కం సకల(గకీయ' స్పాఢన ఖై - 

ము కావ్య 3; మయ్యది యదోవము గుణాలంకా 

రకలితము నై న వాగ . గ 

రకాయనున నొప్పు ; వాక్కు-.రనజీప్ నుమిో ! 

కం రసముచెడకుండ ' నోయా. 

రనముల కనుగుణనము 'లయిన రసవత్తర నా 

గ్వినరంబు తోడం గావ్యము | 

రసికులు తమకొలంది నుడువరాదొళొ దానన్. 
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గీ, సిద్ద సాధ్య భేదంబులం జెల/గసున్న 
యర్ల పూర్ణ రూపంబుల నగు ద్వ్యివిధము ; i 

బ్రాన్యముపయి ఖండంబు పూర్ణ ౦బు నగును ; 

గాదు ఖండంబున కోడి దీర్హ ౦బు a 

నారాయణ ఇా(స్ర్రీగారు వీధి కావురనంస్థాన విద్యత్కవు లగువేంకట 

రామకృన్ల కవుల గురువులు. వొ(స్ర్రై గారు తెనుణసపజచిన * మహీవ. 

శతకము” చక్కనిగంథము. మహివముమిోందం బెట్టి దురధికారులను 

దూూసీంచు నన్యావబేశశతక ముది, అనువాదమే మైనను ౫వితాధ్ధో 
రణి సాధుమధురముగా నున్న ది. 

ఉ. కొండొక దున్న పోతు నిను గూర్చి (ప్రబంధశతంబుం జేయ ను 

ద్దండత నుక్పహింతు నిది త్వ్యనృహిమంబునం జేసీకాదు ; ; (శూ 
రుం డొకం చాధికారికుండు (దోహా మొనర్పలం నోపగించి వా 
ద్దండముం ద్వ _ల్పిరస్కృతిపథంబున దు(వృభులందు వై వంగకొ, 

చ అతివిభవాభిమానులు దురాగవుు లంతివు జూతిసంభనుల్ 
వితత కఠోరభావ.ణులు వేరలా యా చెడుగండ్ల మోములన్ 
శ్నీతిం బరికించుకం"ు. బరికించుటమేలగు సీదూ | సృష్ట; మ 
క్కొ-తమున( బొట్టనిండ దొరకంగల దన్న ను మైరిభేళ్వఛా ! 

ఊఉ. సైరిభ ! నీవు తాపమునుసంచి గడింపలో ఛాన్యముల్ నుభే 
చారుండు కొంతసొము వలం దత్సకలంబు హారించెడున్ బలా 
తరము జేసి, దాని కొక శారణ మున్నది విన్ను వీత్ర్యృముక 
చారకులే వూరింతురు దా విభుం జెల్ళినొ కల్ళినొ "లేక షో 

శతీరుగల శయ్యలో దూ తాంగదము, భ ర్హృవారిని"క్వేదము శా స్రీ) 
గారు తెనుగున ననువదించిరి ఇవియెల్ల నొకయమెత్తు ; నారాయణ 

ఇా(స్ర్రీగారి నా రాయణీయాం(ధ్ర వ్యాకరణ చుక కుక్తును. "కెలుంగు 

అాతణికులలో vers నిలయబుడుట § కూర్పు కాలును, 

ee ei se 4 Fe u weet: 



న డ్జెపాటి నిళంజన శాస్త్రీ 

1877 - 1937 

స్వర్గ కారవంశీయు డు. కల్లి: భ(ద్రమ్మ. తం(డ్రి: కోటయ్య. జన్మ 

సానము : తెనాలితాలూ కాలోని దుగ్గిరాల. జననము! 14-10-1877, 

ఈశ్వర సంవత్స రాళ్వయుజ శు క్లాష్టమి భానువాసరము. నిర్యాణము ; 

17-10-1937 గం. ఈళ్వర సంవళ్ళ రాశ్వయుజ శుక్ట్యత్రయోద థీ భాను 

వాసరము. (ప్రకటిత గంథములు : ౧. కల్యంధశకొముది [ కావ్యము] 

౨. కుమా రాభ్యుదయము[ కావ్యము] 3. (బ్రహ్మానంద లీలలు. [ఎనిమిద ౦క 

ములనాటకము 1987 ముది] అము(ద్రితములు : ౧. ధర్మ పాల చరితీము, 

౨. ఫీష్మోదయము. 3. మాభుమాహాత్మ్యము. క, సూర్యశతకము, 

(శ్రీ నిరంజనవిజయము? కొండూరి వీరరాభువాణార్యులు రచించినది 

చూడవచ్చును. 

వజ్జెపాటి వారిది విశ్వ్యాహ్మూణవంశము, ఆవంశమునం బుట్టిన నిరం 

జనశా(స్క్రీ తండ్రి కోటయ్య యనునతండు కమ్మరీ(డు. అతండు కులోచిత 

మగు కమ్మరముచేసికొనుచు స్మార్శము గురుముఖమున నధ్యయనము 

చేసినవాడు. ధనసంపత్తి విషయములో నతనికుటుంబము సామాన్య 

మైనది. నిరంజనళా(స్త్రి తండ్రికడ నే పసితనమునం జదువుక ని, యుస 

సీతుండైన పిమ్మట వేదాధ్యయనమున కుషక్ర మిం చెను. వేదము పాఠము 

జేయుచునే జో లీశ్నా మ్రుమును శీరళమును సొంతముగం జదువుకొని, 

తెలియనిది తజ్జ్ఞులవలనం దెలిసికొనుచుండెను. “బంగారువంటి కోమటి 

సంగీతముబేత బేరసారము లుడీగి నటులు కాకుండ గులవృ త్తి యగు 

కమ్మురమునుగూడ .నిరంజనశా స్రీ) ఏలుకలిగినపుడెల్లు నలవాటు చేసికొను 

చుండెను. (క్రమముగ వయసు వచ్చుచున్న కొలంది నంస్క్బుతవిద్య పై 

నభిలాషము "పిరిల్ నిరంజనకాొ స్రీ పండితుల దరిశేగ కావ్యములు, 

నాటకములు, కోన్ని యలం'కార్భగంథములు బవాుశ్రద్ధగం జదువుళ్ ని, 

ఆ సాహిత్యమునకు మెటుంగు'సెట్టు క్రోంచెము వ్యాకరణవరిచయము క్లలి 

40 | 
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గించుకొనెను తరువాత బందగుసందుండి “పర్వతము నృసింవాశా స్త్రీ) 

యను "పేరుగల వ*రియొద్గ నాభానిసంచక ము (శాత గృవ్యాధర్య సూత్ర 

ములు మున్నయిన వై దిక[్రియాని ధానగూలనో సంపూర్షముగ నభ్య 

సించను  మొదటినుంకియు సవాజముగస గవిత్ర చెప్పు జీర్పు కలవాడు 

గావున. బదునెనిమిదవ యేంటనే కల్య్వంధకొముది” యను వేరు పెట్టి 
కావ్యము (వాయ మొదలిడెను, ఇందలి యితివృ త్ల త్రము వీరేశ్వర లీలా 

వర్ణనము, అధి యెన్నో (వసారములుగ రచింప నారభించి యొక (ప్రసార 

ముతో సమాప్తి జేసెను, 

మ, ఇది శ్రీ) సానగగోత్ర సంజనిత కోటీశార్య సంతాన సం 
పడ, ఏరేళశ్యర యోగి పాదయుగ 'నేవాళీలి, నిర్వాజకో 

విద విశ్వాసి నిరంజనుండు నమనా కీంజేయు క ల్యంధ'క్షా 

ముది లోనం (బథమపసారము (పజామోాదంబు సంధించుతన్. 
“పొర సీ, పేయానర్థయ మహాపురువ రత్న మూల” అను (గ్రంథము రచింతే 

మని (ప్రారంభించెను,. ఆ (గంథ మనతారికా సద్యములవటుకు వచ్చి 

యాణగిపోయినదయంట. తరువాత "* కుమా రాభ్యుదయము ” అను నాటక 

మొకటి శ్రైవమత సమ్మ్భుత ముగా రచించెను అది (పచురింపంబడినడి 

ధర్ముపాల చరితము,భీఫ్మోదయము, సూగ్యశతకము, వాఘమాసోత్మ్యము 

మున్నగు సెక్కు. కృతులు రచించుట కుషక్రమించుటయ్సు నిందులో 

నొకకృతియు దుదిముట్లక, నట్టనడుమనో, మొట్ట మొదటనో యాగీ. 
పోవుటయు, దటస్థించినటులు “ శ్రీనిరంజన విజయము ” అను జీవిత 
చరితేమువలన( 'దెలియుచున్నది, నిరంజనకా(స్త్రివని (ప్రచురింసం బడి. 
నవి కుమా'రాభ్యుదయనాటక ము గాక (బ్రహ్మానంద లీలలు ” అను 

మతీొకనాటకము, తక్కినవెల్ల నముధ్రితములుు నన సంపూార్గములును, 
ఈరెండునాటకములలోని క వితతీరున్కు మిగిలిన యనంపూర్తకె ర్ల కావ్యముల. 

ల్లోని, రచ్చనత్తీరును బరికింప నిరంజన శాస్త్రిగారు మంచి రచయితలని 
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వడ్రైపాటి నిరంజన శాస్త్రీ రీతి? 

తోశయచున్నది. తాను రచించు 'మాఘమాహోత్చ్యము” నిడుబోలు 

. వొ స్తవ్యులు (శ్ర పాముల సాటి సుబ్బరాయండుగారి కంకిత మూయ 

దలంచి “సుబ్బరాయ తారావళి ” యను పద్యములు చఇస్పెను. అవి 

యెంత సాగసుగ నడచినవో, రెం డుదావాంచెదను జూడుండు. 

మ, అరి నిర్భేద్యము నీదుగుట్టు, సకలన్యా పార సాక ర్య దు 

స్మర పాండిత్యము సీదుకట్టు, నిఖలాశామండలీ మండన 

స్ఫుర కీ రిపభ సీదురట్టు, , ముది వేల్చుంజెట్టు సీజెట్టు బల్ 

విరి నీ వాశీటి కాటపట్టు, బభిరా |! (శ్రీ సుబ్బరాయా(్రణీ 1 

మ. కవితాకన్యక తెందజో నిను సమాగర్షి౦చి పెంపొంది రం 

చు విచారించి బహు(వ్రీయారతుండ వై శోభిల్లు స్నీదరాడ్కి- 'వై_ 

భవ మబ్బున్ నిజదాకచక్యనిపుణీ భావంబు జూవీప వ 

చ్చ వరించందగు మత్క-విళ్యరమణీన్ శ్రీ సుబ్బరాయా(గణీ ! 

అసంపూర్ణ మైన ఫ్రి “మాఘమాహాళ్ళు వ్రముి లోని "పద్యములు మచ్చు 

చూవీనచో నిరంజనశా(స్ర్రికి ఒళ్వ(బావ్మాణ సంభుసభలో నొసల 

బడీన * కవిెకశీఖర ” బిరుద మన్వర్థ మే యనిపీించును, 

(మాభుమహీమ. వర్ణనము] 

సీ, పారాడునిసువు ల(బ్రపు ముద్దు. బలుకులం 

గిలకిల లాడు ముంగిళులు' గలిగి 

సిరులు దుటారింప విరిోండ్లయాట బం 

డలతలల్ తొలశుమోసలలు గలిగీ 

పొజుల(ప్రామిన్కు. పదటుల మిన్నంది 

కనక నల్ గొను శుభధ్వనులు గలిగి 

_ఎతనివాణ మెసవపి గజ్జునం (చేంవునతిథుల 

యెడ నడం దొడరుసందడులు గలిగి 
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వెలయుగీముల నిండారు 'వేడ్కలలర 

రోహిణీచేవి శచియు నరుంధతియు నె 

లండిలోకంబులందు వలంతులగుట 

నూఘమున( (గుంకువెట్టిన మహిమగా'బె ; 

[ పెండ్లి ఇాలఫుం జేరటాండ్రవర్లనము] 

సీ, పసిమి జగ్గుల యొడల్ సనుభునీటం దొలంచి 
శ డిమడుంగులు రింగు లడరంగట్టి 

జిలుగుపట్టంచునై కలు గుత్త ముగం బోడి 

వల(తికుంకుమ బొట్లు లలర వెట్టి 

విరిగు త్రీ గుబ్బల విరినరుల్ భవణించి 

పలుచగందమ్ము చెక్కు.ల నలండి 

(క్రొముుడీిం గెందమ్మి తెమ్ము లిమ్ముగం జెక్కి 

పనపుం బారాణిని పదముల నిడి 

మృదుల వాక్కుల వినయము జనురపణిచి 

కులపురం(ధులు నట్టింట నిలిచినఫుడె 

సదన మతిదీప్యమాన మై సందడించెం 

'ెండీలికీం 'ేరటాండ్రొళో నిందునసాగసు, 

ఈ నిరంజనకవి తీన నో(త్రబువీయగు సాన మహార్షిని (బ్రతి గంథాదిని 
ప్రార్థించెను, ఇతండు విశ్వ (బాహ్మణనంఘను నుద్ధరించుటకు *ప్రబోధిని! 
యనుపత్తిక 1907 నుండి నడపనారంభిం"జెను, ముహాసభలంజేయించెను, 
వతత్సల్రి కాద్యారమునన్సు సభానమా పవేశమూలమునను విశ్వ(శూవ్మాణ 
సమాజమునకు నిరంజనకవి గావించీనశీవ గొప్పదని ఇెస్ప విందుము, 
ఇతండు దుగ్గిరాల స్ధానిక నంఘోన్నత పాఠ శాలలో? (బభఛానాంధ్రోపో 
భ్యాయుండుగా నించుమించు వదునై దుసంనత్సరములు పనిజేసెను. 
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నిరంజనకవి ఆంధ కర్నాట మహారాష్ట్రాది దేశములు పర్యటించి 

శిల్చ్యగ్రంధము "అన్నో సం(గహించెను. ఇతండు విశ(బావ్మాణ సంఘమను 

నకు, సారస్వతమునకు శ్రభ్ధవెంయి సేవచేసికొని తరించెను. కవిత్వము 

జాను తెనుంగులో బవుమృదు మధురము? చేప్పి మహాోకవులను 

'మెప్పించెను. ము త్త ముమిోంచద నిరంజనకవి వ్యుత్ప తి ని చాంటిన (పతిభ 

కలవాండని చెప్పనొప్పును, అచ్చుపడిన యతని “(బ్రహ్మానంద లీలలు’ 

నాటక మునుండి మూండు పద్యములిచ్చెదను, 
: 

ము తేమ మాయామహినున్ జనించునవి, కాంతాశాంతరావాసు లు 

త్త మగార్హ స్థ్యజనుల్ భజీంచునవి యమైతా నృతీంబున్ సమ 

స్త మళాధ్యంబులం (గుమ్మరించునవి, సిద్ధ శ్రీ వునోమంగళా 

ఢ్యము లై నట్టివి దన్సుగాతీ ! మిము (బ్రహ్మానంద లీలావిధుల్, 

ఉ. పాటివొజుంగి వాసనలు సె యడ నంస్ఫతి((గు ౦కు సీ (ప్రజా 

కోటి కనంతళమోాద మొనగూర్చలో మూతకవాట పాటవో 

ద్దాటన దివ్వరంగ ము. (బదర్శనముం బోనరించు నజ 

న్నాటక కర్త యోాకోథకు సాయకు డొట యెజుంగవే సఖి! 

గీ, (పకృతి చెలువ వెంటం (బ్రాశులాడక యున్న 

జగము (బ్రహ్మామోట్లు జరుపనేర్చు ? 

దానగాణె ల్లోకతత్సర క్రీడమై 

జాలుడొట మునులపజ్జంగనుటం 



ఉమర్ అఫవీషా కనీ 
18895 - 1945 

ఇస్లాంయతన్థులు, తంగడి; వంహియర్దీన్ , నివాసము: పిళాపురము, 

పుట్టుక: 156505 నం, నిర్యాణము! 28 జనవరి 1945 సంక (౫ంథనులుః 

పద్మావతి, మణిమాల, న్వగ్గమాత, విషాద సొందర్య ము, నుధాలన 

(శ్రుహ్మావిజ్యావిలానము, శాంత, చంద్రగుప్త, విచిత్ర చిల్హణీయము, 
చానవవధ, నూఫీ పేంచాతదగ్భము, ఇటాజుల్ గుల్భా, ముసక్హాన్ అలీ, 

ఉరుపత్తూరు చక్రవర్తి, శ్రీను ద "్వల్మీకిరానూయణము, మున్నగునవి, 

అలీపాకవి మూతృభాపు ఉరుదు. మకీము ఇస్లాము. ఇట్టివాండు తెలుంగు 
బానలో గొట్టమైన సాహిత్యము కఠిగించుకొోొని కనిత్వమ: గట్టి జేరు 

సంపాదించుట “మెచ్చుకోందగిన నంగతి, ఈయన తెనుంగులో నొకటి 

"రెండు పుస్తకములు కాదు, వబండి గ్రంథము లవజుకు సంతరించి రన(గొ 

నతిళరూ కృముకాదు, కవితాధోరణినవా  నులభరమణీయమైనది, 
భావనావేశము సశేసి. (గంథరచనా విషయ నుటులుంచి, యీయన 
తెనుగులో నుపన్యసించుట విన్న వాగున్న చో సడుగవచ్చును అచ్చ 
మైన మధువాహిని యోడిగిలునటులుండెడిది. 'భావలో నిర్దున్టత - 
సలుకుబడిలో. (గె త్తవెడంగు, భఛారాళత వీరియుపన్యాసచు: నకు మేలు 

గులు "తెచ్చినవి, మూటనేరుపు, (వాంతతీరువు సరితూశవముగా నలవడిన 
యీ కవి ధన్యుందు, తెలుంగుబాస కడుపున బుట్టి పేరిగి నవారి కే దిక్కు. 

లేదు. ఈయన యంతసాగనుగాం గవిత కొట్టకు ! అలీషూకవి తండ్రి అరబ్బీ 
పారశీక నంస్కృతములు చదువుగొనెను. ఒక ఆధ్యాత్మిక ఏద్యావీశను 
నకు ఏరి కుటుంబము వారిది యాఇార్యత్వము, త:.(డ్రీ సాహచర్యము 

నన్కు మణికొందటు గురువుల చేవ వలనను నున (ప్రకృత కని అరబ్బీ, 
 పారభీకములు, సంస్కృ తొంధములు, ఆంగ్ల ము తగిన తీరున జదువు 

కొనెను, ఈ చదువునకు సహజమైన కవి తాధోరణి తోడు, పదునాఆిన 
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యేంటనే కవిత్యమునకు (శ్రీకారము చుట్టుళొనెను, పదు నెన్నిదవయేంట 
“మణివూలి యనునాటకము (వాసెను, అదిమొదలు [కమముగా బహూ 

గ్రంథరచన, దేశమును భాషను సమపతిపత్తితో సేవించుకొనుచున్న 
ఏరిని. జాలమంది పిలిచి యుద్యోగము నిత్తుముని యడిగిరి. అల్బములై న 

పనుల కిష్టపడక [984 సం॥లో ఏరు అఖిలభారత శాసనసభకు నభ్యులై 

యామరణ మాయుద్యోగ మే నిర్భహీంచిరి, 1986 sసo1లో, Inter 

national Academy of America ఉమర్ అలీషూకవిశకి Doctor of 

Literature బరుదమునిచ్చి మెచ్చినది. “ సూఫీ వేదాంత దర్శఘు ” 

అనుపద్య కావ్యము ముదల నసీకవి స్వీయగాథ కొన్ని పద్యములలో 

హృద్యముగా వర్ణించుకొ నెను, అవి మన కవసర పడును. 

క. ఆ 'మొహీయద్రిన్ చాక్టా 

నామ మహాయోగి క్యగనందనుడను నా 

సా మహిళజొగమ హిత వి 

ద్యానుతి “ ఉమాలిపా ? మహాకవి నేనున్. 

సీ రచియించినాండ విభాజితదివ్య (ప్ర 
బంధముల్ పది కావ్య బంధములు 

(వాసీనాండను కల్పనాస క్తృమళి పది 

నొటకంబులను గర్గాట ఫక్కి- 

కూూర్చివ*ండను గళా కోవిదుల్ కొనియాడ 

నవలలు పది నవ నవల లనల 

'తెలింగించినాండ నుద్దీపితాఖండ "పా 
రసి కావ్యములు పది రసికు లలర 

గీ. రసము సెంపార నవభాన [క్రమములందు 

నాశువులయందు పాటటయందు.. కవిత 

ఇెప్పినాండ నుపన్యాససీను లెక్కీ- 

యవని “ ఉమాలిషా కవి ?” యనం నేను, 



ఉమర్ అలీషా కనీ 
1885 - 1945 

ఇనస్థాంనుతన్గులు, తండి! జింహీయద్దీన్. నివాసము! పీశాప్రురము, 
పుట్టుక: 18865 సం. నిర్యాణము: 28 జనవరి 1945 సం॥ (గంథనులు! 
పద్మావతి, నుణీమాల, న్వగ్గమాత, విషాదసొందర్యము, మదాలన 
(ువన్మావిద్యావిలానము, జాంత, చంద్రగుప్త, నిచిత టి ల తీయము, 

జానవవధ నూఫీ జేంచాతదగ్భము, ఇలాజుల్ గుల్భా, మునజ్రాన్ అలి, 
ఉరుపత్తూరు చక్రవర్తి, శ్రీను ద్వాల్మీకి రామా యణము, మున్నగునవి, 

అరీపాకవి మాత్ళభావమ ఉరుదు. మళీము ఇస్తాము, ఇట్లి నాడు తెలుగు. 
బాసలో డిట్లమైన సాహిళ్యము కలీగించుళోని కవిత్వము? గట్టి చేరు 
సంపాదించుట మెచ్చుకోందగిన సంగతి, ఈయన తెనుళపలో నొకటి 
"రెండు పుస్తకములు కాదు, వబండి (గ్రంథము లనటికు సంతరించి రనంగా 
నతిశ యో కృము కాదు. కనిళాధోరణి వా నులభరమణీయమైనది, 
భావనావేశము సేసి, (గంథరచనా విషయ నుటుటుంచి, యీయన 
తెనుగులో నుపన్యసించుట విన్న నాగున్న చో నడుగవచ్చును అచ్చ 
మైన మధునవాహిని 'యోడిగిలునటులుండెేడీది. 'భాదలో నిర్ణున్లత - 

పలుకుబడిలో (గొ త్తబెడంగు, ఛారాళత వీరియుపన్యా సను" నక్ష మెలు( 
గులు తెచ్చినవి. మాటనేరుపు, (వాంశతీరువు నరితూశముగా నలవడిన 
యీ కవి ధన్యుండు, తెలుంగుబాస కడుపునం బుట్టిసేరగినవారి"కే దిక్కు 
లేదు. ఈయన యంతసొగసుగాం గవిత కట్టుకు | అలీషాకవి తండి అరప్ల్టీ 
పారర్గీక నంస్కృతములు చదువుొ నెను, ఒక ఆభ్యాత్మిక విద్యావీళము 
నకు ఏరి కుటుంబము వారిది యాచార్యత్యము, తండ్రి సాహాచర్యము 
నను వుజీకొందటు గురువుల నేవ నలనను మన (ప్రకృత కని అరబ్బీ 

'పారశీకములు నంస్కృతాంధ్రములు, ఆంగ్లము తగిన తీరునం జదువు. 
ఫనెను, ఈ చదువునకు సహజమైన కని తాధోరణి తోడు, సదుసాణజన 



ఉమర్ అలీషా కవి 891 

యేంటనే కవిత్యమునకు (శ్రీకారము చుట్టుఖొనెను, పదునెన్నిదవయేంట 
“'మణిమాలి యనునాటకము (వనాసెను, అదిమొదలు (క్రమముగా బవాు 

గంథరచన చేశమును భాషను సమ్మ ఫతిప త్తితో సేవించుకొనుచున్న 
వీరిని జాలమంది పిలిచి యుద్యోగము నిత్తుమని యడిగిరి. అల్బమునై న 

పనుల కిష్టపడక 1984 సం॥లో ఏరు అఖలభారత సాననసభకు నభ్యు లై. 

యామరణ మాయుద్యోగమే నిర్వహించిరి, 1986 నం॥[లో Inter 

national Academy of America ఉమర్ అలీషూకవికి Doctor of 

Literature బిరదమునిచ్చి మెచ్చినది. * సూఫీ వేదాంత దర్శము ” 

అనుపద్య కావ్యము మొదల నీకవి న్వీయగాథ కొన్ని పద్యములలో 
హృద్యముగా వ త్రంచుకా నెను. అవి వున కవసర పడును, 

క. ఆ ముహీియద్దిన్ బారా 

నామ మహాయోాగి క్యగనందనుండడను నా 

నొ మహితొాగమ హిత వి 

ద్యానుతి “ ఉమాలిపూ * మహాకవి నేనున్. 

కీ రచిబమించినాండ వి భాజితదివ్య (ప 

బంధముల్ పది కావ్య బంధ ములు 

(వాసినాండను కల్పనౌస కృమతి పది 

సాటకంబులను గర్గాట ఫక్కి- 

కళూర్చివెండను గళా కోవిదుల్ కొనియాడ 
నవలలు పది నవ నవల లన 

తెలిగించినాండ నుద్దిసితాఖండ ప్రా 

రసి కావ్యములు పది రసికు లలర 

గీ. రనము పెంపార నవధాన [క్రమములందు 

నాళువులయందు పాటలయందు' కవిత 

'చెప్పినాండ నుపన్యాససీమ లెక్కి 
యవని * ఉమాలిషా కవి * యన నేను, 



892 ఆంధ్ర రచయితలు 

ఉ రాజులజూచితిన్ సుకవిరాజుల నోర్చితి. బీరు(వెరాయ, రొ 

రాజుల యోలగంబున విరాజిత పండిత నత్క_వీం(ద వి 

(భాజిత మాలపీబిరుద పట్టములందితి యూనివర్సిటీన్ 

"బీజముమిాటు సభ్యుండయితిన్ మత భోేధకు (చై తిం (గ్రమ్మాణన్, 

ఉ, వ్యాసములున్ విమర్శనలు భాపకవిత్వ్య రైక చారు వి 

న్యాసములు౯ మతాంతర మహాపరివ ర్హన తత్త ‘ చాపకో 

పాననముల్ పురాణములు (వాసితి భారతభూమి నే నువ 

న్య్యానము లిచ్చుచున్ దిరిగినాడను “ఉ(మలిపూి కపిందు(డన్ : 

సీ, సాధించితిని యోాగసాధనంబులు పహీమూా 

గమ మెక్కి. మతిని చక్కాడి యాడి 

జబోధించితిని జన సాధన ,(క్రమములు 

శావినిల్లుగా జేసి కప్పి చెప్పి 

సవరించితిని పెద్ద సారస్వతంబును 

శబ్ద శాత్రుంబులు చదివిచదివి 

చూూొవించి తిని 'రాజ్యలోపంబు లొంగ్ల (వ 

భుతగంబు ముంగర మోూాసిమోాపీ 

గీ. ఇప్పుడప్పుణె నలువదియేండ్లపై న 
జాంటిపోయెను వయసు సీనా(టిగకై న 

శాంతి గలుగదు సీకళాధ్యాంత మందు 

జీవితము "తెన్ను నుడిబోను నావంబోలు, 

ఊఉ. వను హిమాలయంబుపయి గెక్కీ.. తపస్తలం జూచి వారి ని 

న్నాణానులన్ (గ్రహించి విజనంబగుచోట రచించినాండ నా 

నౌ ననకావ్య మూర్గములనంతముగా హృదడయాంతరంగ వీ 

జ్ఞానము విశ్వరూపముగ గన్సడు నట్లు దృశంబు నూర్చుచున్ : 

wpe 



వజుల చిన సీతారానుస్నామి శాస్త్రీ యు గ న్వా ERE 

1878 
ఆరామ(డావిడ శాభీయు(డు, తల్లి! జీంకటాంబిక, తండి! మఖలింగేశ్వ 
రండు. నివాసము విశాఖపట్టనము. జననము: 18768 జూన 2ర్వ లేదీ, 
బహుధాన్య సంవత్సర జేస్ట బహుళ చతుర్ధి, (గ్రంథములు ౧ చిం 

'శామణీ విషయ ఫరిశోధనము. ౨. జై యాకరణ ఊౌారిజాతేను 3, కర్లచరి 
(త్రము ర. మార్గోపజేకిక ౫. ్ర్రీఏవాహవయోనియమనము. ణః పర 
సనింపుండు [కావ్యము] 8. బాలసరసన్వాతీయ, అధర్వణ కారి కాళి, వారి 

శ్చం(ద్రనలోపాఖ్యా నాది (గంథములకు భూమికలు, 

సీతారామశాస్త్రి గారిలో మహోవి మర్శకునకుండవలసిన లక్షణములు 

సంపూర్ణముగ నున్నవి. కావున ఏరు లత్షణ వాజ్ఞయమున కఖండమగు 

సేవ గావింపలలుగుచున్నారు. తవు సిద్దాంతముల పై రాన్ధాంతములు 

ప(ికలలో _'వెలువడుచుండును, వానికి సాధారణముగాం (బతివిమర్శన 

ములు (ప్రకటించుటకు . ఏరిచ్చగింపరు. తానొకధోరణిలో (వాసికొని 

పోవుచు వచ్చిన “టపా” కూడ బరగికింపండని ఏరినిగూర్చి చెఫ్ఫుకొం 

దురు. అంత యేకతానత ! ఏరిమేధ నిరంతరము నాలోచనానిమగ్న ము, 
ఐరోపామహానం(గ్రామము వారి కలజడి కలిగింపదు, ప్రత్యేక రాష్ట్రాందో 
భనము వారి 'జెవుల కేక్క_దు. నారి పరిశ్లోధనమే వారిది," "తెలుగు 

వ్యాకరణముల యాాస్తికతకు వీరు పెట్టినది భిక్ష. పాణిసీయము, ముగ్ధ 
బోధము మున్న గుసంస్కృత్నఖ్యాక రణములు పరి శమించి పఠించిన వారగు 

టచే చాలవ్యాకరణ-చిం తామణ్యాదులు బౌగుగా విమర్శించి నిగ్గు వెల్ల 

డింపం గలుగుచున్నారు. వీరు రచించిన * చింతామణీ విషయ పరిశో 

ధనము ’” వలన వీరి విశ్వతోముఖాంధ్ర న్యాక్ రణ సమిాశా షమ 

సున్సష్టమగుచున్న ది, ? చింతామణికిం బూూర్వము “తెలుంగు వ్యాకరణ 

ములు లేవని పీరాథారములు చూవిరి, “ వై యాకరణ పారిజాతము ” 

ఫ్0 ~ 
ము అజ! 1 -ఇ్లో 
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తొలిసంవుటము ఆం(ధవిశ్యవిద్యాలయము వెలువతీచినది. లది సమ(గ 
ముగా (నాయంబడినచో శా న్రీగారి యభి( పాయ వ్య క్రీ కరణమునకు 

నిలువుటద్దము వంటిది కాగలదు. వీరి యభి పాయ సా(మాజ్యమున 
నన్న యభట్టారకునకుం (బాజ్యగారనమున్న ది. అతని శబ్దశాసన బిరుడ 
పౌ ౩౩౧పర్య విషయమున (బచురించిన వీరి సిద్ధాంతములు మెచ్చుకోలు 
సడయ;దగినపఫి, 

'చాలసరస్వతీయమునకు, అధర్వణకారికావళిక్కి వారిశ్చంద్రనలో 
సాఖ్యానమునకు పీరు (వ్రాసిన వీశికలు విపుల విషయనులను జర్చించు 
చున్నయనవి. ఏరి యొకక వీఠిక యొకొ).క (గ్రంథము, నమాజ సార 
స్వతమునలహాడం గొన్నాళ్లు వీరు పరిశ్రమము సలిపిరి యీనినాహ 
వయోానియమము ” దీనికి సాశ్నీ “ రజసలానంతర వివావామే ధర్మ 
ఇాస్రుముబే నుత్తమకోటి నధిరోహించుచున్న ది, (పళ్ళతమున బుతు 
మతీ వివాహ మంతరించిన మాత్రమున నది యాపత్క.ల్పమనుట యనం 
గతము. శారదాబిల్లు శ్లేమకరము.” బ్రది సీతారామా స్ర్రిగారి యాశ 
యము. సవాజముగా సీయనకు వైదిక కర్ణనిస్ధ తక్కువ, కర్టిష్టులనిన 
గౌరవము లేనివారు మాత్రము "కారు, వ్యావహోరికవాదము నిష్టపడరు, 
క్రాన్స్ వ్యావహోరికముపై క త్తినూటువారి నొక పట్టుపట్టును, గిడుగు 
వారి “(ప్రాలజెనుంగుకమ్ము” సై * అంపగమి ” పజవీన పడింతుండీయనయే. 

పెక్కేండ్లు విజయనగర సంస్కృృతకళాశాలాం[ధ్ర పండిత వద'వి నర్వ 
హించిరి. అప్పడే ఏరిమూలమునం బెడ్డశిమ్యలు బయటంబడిరి, స్వర్లీ యులు 
దవూసిరామమూ ర్తి శా స్ర్రిగారు వీరి శిష్యులు. ఆయనరచించిన “*బాల..4 
వ్యాకరణ సారస్యనర్వస్వ'పేటిక”లోోవ యల వారిశివుర్భ” డన్న వివయను 
పుట వుటకు ధట్టుచుండును, విజయనగరసంస్కృృత కళాశాలలోోనే 
యుద్యోగించి విశ్రాంతి గయికొనుచున్న ఆళోండి వేంకట శాస్త్రిగారి! 
వీరు గురువులు. ఆంధ్రవిశ్వ విద్యాలయముచే నేం చానరింపంబడుచున్న 
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పండితులు (శ్రీ) దువ్వూరి వేంకటరమణశా (స్క్రీగారు వృజ్ఞాలవారి యను 
యాయులు, ఈ తీరున చెందలో మన ఖాస్త్రలుగారి యాచార్యకముభే 

విద్వత్పదవులలో నున్నారు. 

పీరు చెన్న పురి విశ్యవిద్యాలయాం(ధ్ర భాపాపరికోధక సభ్యులు, ఆంధ 

విశ్వకళా పరివదాం[ధ పరిశోధకపండితులు నై (పతిష్ట. సంపాదించినారు. 

విశ్వక భాపరిషత్తు నుండి వి శాంతితీసికొని (పస్తుతము వ్యాకరణ సమ 

(గతా రచనకుంబూనుకొని యున్నారు. 

ఈయన కాంగభాపా(పవేశము లేక పోయినను, పాశ్చాత్య విమర్శన 

విధానములు తెలియును, వసుచరిత్ర విమర్శనములో నిది తెల్లము కాం 

గలదుం వీరివ్యాకరణ శా న్ర్రపరిశోధనము నేంటి భాషాత త్త (శా, వ్రుము 

ననుసరించియుండును, కవిత్యము కూడ (వాయంగలనని “పీరసింవాుండు” 

* కావ్యముగాం గట్టి చవరాపిరి, (శ్రీశాస్త్రిగారి పీ తామవహా భాతృసుతు. 

డైన చింతామణీశా స్రీ యుపచదేశమహశ తృ్యము,  మహామహోపా 

ధ్యాయ "తాతా సుబ్బా రాయశా స్రీ గారి యుపచేశ ' మహత త్రము 

ఏరిలోంబడీ ఫలవంతేము దై నవి, “తెలుగు వ్యాక రణముల కొట కీ 

యవతరించిన విచక్షణులు సీతారామస్వామి శా(స్త్రీగారు. ! 

/ Wht 



కోటగిరి వేంకట కృష్ణారావు 

1890 
పద్మనాయక వంశీయుడు, గంపలగాజెనము జమోంచారు. కొన్న 

తల్లి సుబ్బయ్మ మ్మా రావు. దత్తతగొన్న తల్లి: సుబ్బయ్య మ్మా రావ, 
కన్నతండ్రి : చిన్నయ్యారావు, దత్తతగొన్నతం్యడి ; జగన్నా ధరాయి 
ణింగారు. జన్మ స్థాననూ : నూజివీడు, జననము: 1890 సం. ఖర నంవ 
త్సర ఫాలున బహుళ పథను. (గ్రంథములు ; ౧, శృం-గార తిలకము. 
[ఈం ధీకృతి 1916 ము(ద్రి] ౨9, ఈోావన నిగ ,ర్మ్మణము క, చొటుపద్యములు 
రో, శ్రీకృష్ణ రాయ నాట కావళి [అభినవ పొండవీయము- పొదు షాపరా 

భవము _ 'బెబ్బులి-పణయాదర్శను అను నాలుగు నాటకముల సంఫు 

టము] ౫ నూతృజేశము ౬, విధి [పద్య కావ్యము] ౭, జేనదాగి 
[నాటక ము] ర్ ఘో ఫాచ్యాన ఖందనము [అము(దితము ] 

జననం బందితిం గీ ర్తి కెక్కిన సువంశంబందు ; రవ్యంత స 

జ్జ సాంగత్యము వేత నీ తెలుంగు వాసన్ జ్ఞాన మొక్కి-ంత గ 
ల్లైను; నన్నింకను సై గ్టరిణీర మణి సాల్సేయంగం బోకమ్ము య్లొ 
వనమా! సొహాస మింత కూడదు సుమా 'బాగోగు లగాపీంపుమా, 

ఈపద్యము యొాపసననిగ శ్రి మను చిన్న పు న్నకొము లోనిది, 

స్కీ శైత యందున (బొద్దు గడ పెడ నందునొ 
ఛాననాశ క్రి సిప్రైకి మరలు 

వ్యాయామ మొనరింపవలె నను థోందున్యా, 

యడుగులు నీ యుస్కియం'ది వేరు 
(గ్రంథావలోకన 'కార్యంబుం దలంతునాొ 

చిత్తమ్ముు నీయందు వాత్తియుండు 
హీతదర్శనా యత్త్రహృదయుండ కెతినా 

సీరూపమె యెదుట నిలచియుండు 
Wrage" + 



కోటగిరి. చేంకటకృష్ణారావు by 

నవయవములే పరాధీన మయ్యెనాకు 

నింక నాస్టీలి పీన యూహించు కొనుము 

యావు మఠము వేజె యూహింపనేల 

పడలతి! నాయశ్షై స్వానుభ వంబు గాదే! 

ఈపద్యము చాటుపద్యములు) అనుచిన్న పొత్తమునండలిది, మై ' 

యౌావననిగ 10 ణము ఈ చాటుపద్యములు అను "రెండుకృతులే "కాక 

“శృంగార తిలకము” అను కృతితో ముత్యము మూడు శృంగార(గంథ 

ములు కోటగిరి వేంకట కృష్ణారావుగారు రచించిన. ఈముూండును. వీరి 

తొలికృతులు, ఇవి చదినిన వారికి కృన్థా రావుగారు (శ్రీనాధుని నంటి 

వాడని యనిపించును. చాటుపద్యములను బట్ట స్వభావమును "లెక్కి-౦ 

చుట కొందతీ యభిప్రాయము. క్రీడాభిరామమును బట్టి (శ్రీనాథుడు 

సచ్చిశ్ళంగారి యని మనము నిశ్చయించివై చుటకు వీలుపడదు. 

శృంగార - ఏరములే కవి కుపాన్యములై న రసములు, మన కోటగిరి 

శృంగారరస మెంతసాగసుగాం గవితలో జాలువాజీంచెనో, వీరరస 

మంతేకు మిగులంగా (బదర్శిం చెను, పాదుపూపరాభవము బెబ్బులి యను 

పీరినాటకములు చూచినవారి కీ రహస్యము "కేలిపోవును. ఈ కవి 

సామాన్యుండు “జండు, గంసపలణగా డజెము జమోందారయి బవాునుహో 

కవులను గొరవించుచున్న కవి, నాటకాంతకవితగము (నాసీన మహో 

కని. ఈయన కవిత కింత బిగువులగువులు వచ్చుటకు ' బురాజన్న 

సుక్ళత మే హేతువు. వ మహోవిద్వాంసు(డు వాడ లేని యటులు మంచి 

పౌంకముగా బింకముగాం. బదసంధానముగావించును. నమౌాన 

భూయ స్త (ను ఏరికవితకు. దణిచుగా నుండు గుణము, : ఆ గుణము 

ఫీరరన భరితమునై న పీరినాటకములు కొన్నింటికి గొప్ప రమణీయత 

నిచ్చినది, ' (శ్రీకృష్ణరాయనాటకావళి ) యనుపేర ఏరు రచించి 

* పళటించిన నాలుగు నాటకములు చాలనొప్పని. వీనికి శ్ర) విశ్వనాథ 
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సత్యనారాయణగారు మహోోదా తృ్శమైన వీఠిక (వ్రాసినారు. దానియందు 

సర్వవిషమయములు  విన్మ్భుష్థములు, ) బెబ్బులి” లోనున్న పద్యములు 

గొన్ని యే(పబంధకవులు (వ్రాయ నేరని తీరులలో ఏరు(వాసిరి. 

సీ, ఆత్మగారవ రక్షణార్థమై యుసురు తృ 

జ(ప్రాయ మంచు బెసంగవలయు 

వెల్బ కుల 'ద్వేషీ, విజయరాముని సంసా 

రింపం గంగణము ధరింపవలయు€ 

బాశ్చాత్య నేనకు భరతపుత్తు)ల బలో 

(జేక్ నూాతూరి బోధింపవలయు. 

జచ్చి యో సగతుణ (వచ్చిసో దళదిగ్యి 

వద యశళ్ళట వెదచల వలయు 

గీ, మరణ మున్న దొకష్పూడు మానవులకు 

సద్యశం బొక్క చీరస్థాయి గాన 

యుదరంగాని కుజుక సన్న ద్ధ పడుండు 

దళిత పరిపంధులార ! కీచెలమలార ! 

ఛా. వాలున్ డాలును గేలం గీల్కొలినీ దుర్వారాహావ ప్రాభవో 

జ్వేలాధీల కరాళ విక్రమ క భావిస్తారులై భారతీ 

యాలోక (ప్రతిభావిశేవమున రాజ్యస్థాపనో త్పావాులై. 

లేలెండీ! యిశ వెల్డపీరులు యశో లేశంబు నాసింపుండీ ! 
* *' * 

సీ శూదరు జంగు పాదా క్రీయ మునరీంచి 
| దురముః గల్పించిన (దోవాబుద్ధి 

ఉన్నంతలో. దృ ప్రీ నొందక వేలమరా 

a ౨. జ్యం జీలం గోరు డురాశేయంటు 
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ఖండాంతరుల మై(తిం గావించి భారతీ 

యుల శెగ్లు రోసిన తులువత నము 

పద్మనాయకకుల (ప్రాభవ ధ్యంననో 

పాయ పంకిలవుయా పాపవృ త్తి 

గీ, యొక్క-కై విధిబలము చేయూంతనొసంగ 
'తాండకులుండు నిమిత్త మా(త్రంబుగాం 

సీదు వధ విధానంబును నిర్వహించు, 

నాత్మ సంరక్షణోపాయ మరసికొనుము, 

ba స త్త * 

మ. తరమౌనేనియు రామరాజ వరర కృన్ని గ్గ కాపయ వి 
స్ఫుర దాళీల తను (పకాళితుండనై చరాపట్టునన్ దాకుం డో. 

పరివంధుల్ ! చవిగొండ్రు తాండకుల పాపారాయ బాహాభయం . 

కర శౌయ్ర్రీయ రణ (దథాకలెత లీక (క్రోధ వి కాంతినిన్. 



వేంకటా ది అప్పారావు 

1893 
నూజవీడు సంసానమునకు సంబంధించిన “ఉయ్యారు? జమాంచారు. 

సించినతం[డి : శ్రీరాజా రంగయ్య ప్పారావ్టు, వెలమవంశీయులు,. 

నివాసము ; నూజవీడం. జననము 1898 ఏ(ప్రీలు 29 వలేదీ, (గంధములు; 

గోవరనో బాళణము , దుర్యోధనాంతము, సృధ్యీరాయుని యంతము, 

న్నీ వాలత, శ్రీ శోభ నాచల మాభోత్మ్యము, జ్య్యోతిర్లీల, ఆం(ధాష్ట్రపదులు- 

ఇత్యాదులు, 

ఉయ్యూరు సంస్థానాధిపతులు రంగయ్య ప్పారావుగారి సంస్కృ 

"తాం(ధభాహాభిరతి “కొంత ప్రసిద్ధవై మెనగి, 'సగ్గి యాలో వాగు గడిచేతిన 

విదాంనులంట. అవాబ్బయను' నం (బ్రసిద్దెనరదిన “షూపహూనామూా”” యన్న 

చరిత్రగంథము కొంతభాగము నాం(ధీక రించి (వక టించుట యందులకు 

చారకాణ, వీరి తరువాత "వేంక టా(ద్రి అప్పారావుగారు సంస్థా సమునకు 

వచ్చిరి. ఈయనకు గవితాధార నినర్ణముగాం బుట్టినది. అఆ కారణమున 

వట్టి “మె(ట్రిక్యు లేనన్” ప రీశ్రూ పాఠ్యముల శో దృవ్హిపడక సంస్కృ తాం 
(ధములు చదువ్రుకొనవలసిన (శద్ధ కలిగినది. గురుముఖమునం గొంత 

వణకు బఠించి వలయు పొండిళత్యమును గలిగించుకొనిరి, _ఆవీన్ముట 

గోవర్థనో ద్ధారణము, ఛోభనాచల మాబోత్మ్యము, జ్యోతిర్లీ ల ముదలగు 

నాటక్--శౌవ్యాదులు రచించెను. ఈయనకు నాట్యము, జ్యోతివము, 

చిత్రకశ, సంగీతము మొదలగు విద్యలలో మంచ్చిప్రవేశమున్నది. ఈకళ 
"లెల్ల ఏరిని స్వయంవరించినవి. చిత్రకళలో పీరికి(౫ల స్యజనశ క్రికంకు . 

నభీమానము హెచ్చు, కవితావివమయమున ఏరు గావించిన పరిపుప్టీ కంకు 
రచనాసృన్టీ. యున్న తస్థానమున నుండందగినది. వీరి సంగీతసాహి త్యాభి 
నూనములకు “ఆంధధ్రాష్టపదులు' దృష్టాంతము, ఇటీవల సందమైన 
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యాకృతిలో? దీర్చిదిద్ది యాం(ధ్రి కర్పించిరి. వచస స్పందర్భశుద్ధి నెటింగీన 

జయదేవుని మధురగేయములను చెనుగుళబాటలుగాన్కు శ్లోకములను 

బద్యములుగాను మార్చి “ ఆం(ధ్రజయ దేవు. )' డనివీంచు కొన్నా 

రప్పారావుగారు, ఈధాజకని రసో కేకమైన రచన్గా రామణీయకమున 

కీపద్యము మచ్చు; పనో 

జారెన్ బిల్ల న(గ్రోవి చేనడలి కన్ సైగన్ వజన్ర్రీతతిన్ 
ఓరం దొల్లగ కన్సొమ్మల్ మెలచి యెంతో భీతి లే(జెమ్మటల్ 
గారన్ నన్లని సిగ్గు చిన్న నగవున్ గన్మ్నోడ్సు తబ్బిబ్బులన్ 
దోగంబా హరిం జూడ లోగల సంతోవంబు రోవుంబునున్. 

- శెనిగింవు పొందికగా నుండి యింపు పుట్టించుచున్న ను నాత్మ(ప్రత్య 

యము చాలక “ఆ జయ బేవునత్కవన నూమృదుశై లియు భావర క్తి 

యున్ గైజ మనోహర (పతిభ నాతెనిగింపునశెట్లు వచ్చు?” నని 
వినయముగా జెప్పుకొ న్నారు, 

ఈయన రాభాకృన్ణవేమో పాసకుండు. ఏరి చిత్రకళా నికేతన్రము 

దీనికి. బతాకం రసికత జతిలిన కవి యాట శృంగారరసవిలసితములై న 

యితిన్ఫత్తములే ఏరి రచనలకు నమధిక (పో త్పాహామిచ్చినవి. వంశము 

పౌరువనంతమైనదగుట వీరగాథలు కూడ ఏ శేజుకొని కబ్బములుగాం 

గూరిచినారు. ఎబ్లపంచె గట్టి, తెల్లని పొట్టి వేతులచెక్కా. తొడిగి, 

చిన్న తువ్వాలు వయిని పడవై చిళొనియుండు నీ భాగ్యవంతుని వేసము 

చేశమున కొరవడి. ఈయన జ్యోతిర్లీ ల నాటకము మొదట నిటులు 

చఇప్పుకొనెను. 

సీ, కన్నారు నన్ను వేంకటరంగయప్ప రా 
యలు నారయామ్ము నిర్జల విభవులు 

థ్] 
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రాజి రంగయ్యప్ప రాయ బపూదరు చెల్ల 

యామ్మీ (చీమను బెంచి రధిపదవికి 

ధీరతా ధీయుతొ సారంబు గూూర్చిరి 

గురువర్యు అందలో కోవిదులును 

మ(త్పాభ వార్థసమ్మతులు నాయూూరాది" 

బహుజనసదవాటి రపితుకోటి + 

గ సంశవర్థనుల్ సుతులను వరతీనయుల 
నేలు గృహావర్తి వేణుగోపాలమూ ర్తి 

వేంకటా (ద్యప్ప రాయండ, విశ్వ సుజిన 

పీత విభేయుండ వెస్టవనుతపరుండ, 

1927 నం! లో కాకినాడయందు జరిగిన ఆం(ధ సాహిత్వ పదరివ, డ్యార్షిక 

మహాసభకు పీ రధ్యత్షులుగా నుండి నెజునీన యుపన్యానము తెనుంగు 
భాసకుల్లా సేంత, 
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1865-1915 
నియోగిశాభీయులు. నివాసము: విజయనగరము ,రచనలం!- ౧. కన్యా 

శుల్కము ౨.కొండు భట్టీయము 3. బిల్హణీయను ౪. మాత్యాలసర 
ములు = చిన్నకథ ౫. నీలగిరిపొటలు ౬. సుభ దాపరిణయము 

[అముద్రిత (ప్రబంధమా] మున్నగునవి, 

అప్పారావుగారిని “ గురుజాడ వార్నీ! ' యనికూడ వ్యవహరింతురు. 

వాస్తవమున కాయన నవీనాంధ వాజ్బ్మయమునకు వాల్మీకివలె నాది 

కావ్యము రచించి పోయినాండు, ఆ యాదికావ్యము కన్యాశుల్కము, 

అది దృశ్యకావ్య మే మొనను “శ్రీమద్రామాయణము? వలె చేడు 

పారాయణ(గంథమై యున్న ది. “ ముత్యాలసరములు తీసికొని వచ్చిన 

వారప్పారావుగారు. ఆదికవి నోటినుండి * మానిషాద (పతిస్టాం త్వ ష్ 

మ్మానుభంద స్ప(పయత్నీ ముగా వెలువడినటులు గురుజూడ కవినుండి 

యపూర్యవృ త్త ములు వెలువడి లోకమును గదలించినవి. ఆయా 

కారణములు చూచుకొని యస్పా రావుగారిని “వాల్మీకి యని యందురు. 

౧౯ ౧౪ సం[లోం (బ్రభుత్య్వము సంస్కృతీ భావ యొక్కయు. 

దత్సంబంధులై న యితరభావల యొక్కయు. బరిశోఢనమున కొక 

పండితపదవి నియమించినది. ఆపదవికి మన దేశమునుండి దరఖాస్తులు 

వెళ్ళినవి. దరఖాస్తు పెట్టిన వారిలో నెవ్వరు సమర్థులు వారికి 

గనలుడలేదంటం వయోానియమమును బట్టి : గిడుగు రామమూర్తి 

పంతులుగా రా స్థానమునకు. బోవ పీలుపడ లేదు. మజ్సీ తెలుగువారి 

శీరికిని తత్పదవి దొరకలేదు. వయజవయో, వకన్నడీయో యా 

సౌనము నలంకరించి యోం[ధ్రభౌపొత త్తే గవహీదు బరిశోధించుటకు సిద్ధ 

పడును. సిద్ధపడుటయేకాదు,. తెలుస భావు చేశభావులలో నక్కో.ఆి 
1 
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మాలినదిగా నతడు నీద్దాంతము చేయును, ఈవిషయనున అప్పారాశ్య 
వంతులుగా కెంతో సంతొపపడి తెలుంబచదువరి కొజకు బవుయళ్న 
ములు చేసిరి. కడకు బధిర శంఖారావము! 

(శ్రీ గిడుగు 'రామనుూర్తి రి పంణులుగాగికి వ్యానహోరిక వొాదమున.. 

గుడిబుజముగా. బని జేసిన వ్యక్తీ అప్పారావుగారు. రామసుూ ర్రిగారు 

లత.ణముఎఅప్పారావు గారు లత్ముము, బరి క శ్వాకుల్కము, ను త్యాల 

నరములు రామమూర్తి సంతులుగారికి నాండు నాజాధారముళై నవి, 

గురుజాడ కవి వీండలి కట్టిన రసజీనన జు కన్యాళుల్కాము, సరివలన ' గీరీ 

న్ు ఇాళ్వతుంజాయెను, గరీశము నూ+టలు తెలుంగు నాట జూతీయ 

ములుగా. భొదుకొ నెను. అప్పారావుగారికి వేజీ చేరు లేదు “గిరీళశు! 
ఆయన వేరు. సమాజజీవనమున కింత దగ్గఅగాను ౧డీ, గుంజియలకుం 

బట్టుకొను పీరిరచన వేజోకరికి లభించుట నంభవము కాదు. కన్యా 
కుల్కనమునకుం బూర్యము సాధారణముగా * కంపెసీశవులు! 
నాటకములు రచించుచుండు నొరు, (పాచ్య పాశ్చాత్య సంప్రదాయ 

ముల 'నెజీగిన అప్పారావుగారివంటి వారు నాటకరచసకు. బూను 

కొనుట సంఘమునకు మంచిమేలిచ్చిసది. “కేవలము సంఘ జేవయే 
యారచన లో, గలయుబేశము, ఇద్మిక మముగాొ సారస్వత పరిణామ 

మునకుంయాడ దాకతీయందిషని గిరీశను సలుకుబళ్ళు "పెక్కులు 
'తెలులపనారిలో నామ్మాయములుగా నుండుటకు అప్పా రావ్రుగాళి' 
కలములోలల నై సర్లిక (ప్రతిభ హేతువు, ఇదికాక కొండు భట్టేయకీష్క 
వీల్హ్యణీతుము ననురచసలు వీరిని మటీ రెండున్న వట. విజయసగరక్మ. 
మహోశఠాజ్ఞిని నవ్వించుటకు * కొండుభట్టీ యము ? రచించుచుండెడిబాశనీ, 
ఇస్పూదురు. వలికయగు నారాణీ యిీకూసక్ ములో నాయాఘట్టముళు 
విన్నవుడు మహానంవము పొందు చుంజెడిదంట. “బిల్ల లీనము కొల్ల 
భాశ్రము 'వచురిక మైనది. శృంగార (ప్రభొనమైన 'యితివృత్త ము థు 
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కొని న్యావహోరికములో గొప్పతీరుగా వీ రీనాటకము (వాయుటకు 

దొరకొన్నారు. కాని పూర్తికాలేదు. 

విజయనగర రాజ్యమునకు సంబంధించిన ఠీవులు నాంటి విశేషములు 

నెన్నోకథలుగా, కావ్యములుగా ఏరు[వాయుటకు నంకల్పించికొని రని 
తెలియుచున్నగి, పంతులుగారికి తెలుగునాటకరంగమును నూతన విధాన 

ములతోం దీర్చి దిద్దవలయునని గాఢాభిలాషయున్నటులు సృష్ట వడిన 

నం౫తలి,. విజయనగరము మహారాజు ఆనందగజపతి నిరంతర సాహిత్య 

వ్యాసంగి, ఆయనకు అప్పారావుగారు హృదయము,  ఆనందగజపతి 

యానందమునకు సోటక సులు (వాయవలెనని ఆప్పారావుగారి తలంపు 

ఈతలంపుతో నీయస నాటకరచన కుష్మకమించినను, క్రమముగా బుణ్య 
వశనున నది యావదాంధ్రమునకు ఆనందకారణమైనడి. (గ్షీక, రోమన్, 
ఇంగ్లీషు నాటకములు నిశితదృష్టితోం బరిశీలించుచు,. నెప్పుడును నవ్య 
తకు[దోవలు చూచు నలభాటు అప్పారావుగారిలో నున్నటులు 
విన్నాను. ఆయన్నవాసికొన్న “డైరీలు” చాలభాగమ, (శ్రీ బుక “జీవ 

గిరిఠావుగారు (ప్రకటించిరి. అది గొప్పమేలుసేత,. ఈ దిసచర్న్వలలో 

నెన్నో(కొ తవిషయములు గోచరించును. 1895 సం॥ వ(విల్ 29 తేదీని 
ఏం “డైరీ యిటులున్నది. “నాటకములలో నాయికలు తీక్కు_న-వనంత 
"సేన బోగి నువీల్ల - భూమిక ఆకర్ష ణీయమే. కాళిదాసుని నాయికలు 

కృంగారమునే. ప్రసిద్ధి అజా యు es చాంపత్య శృంగారమే ఆజా 

సంఘటనములు తక్కువ -- నాయక లేకుండా నాటకము = (గీకునాటక 

ములలో (గీకుల సాంఘిక పరిస్థితులు = ఇంస్సీ ములో ఆంగ్లులవి - త్రండి 

యను నాటక్ ములలో హీిందూపరిస్థితులు క నంబడతేషిం”? 

సటకులను గూర్చొ, అభినయమునుగూర్చి రంగస్థలమును గూర్చి వీరు 

(వాసికొన్న యవష్షరమ'లు భిలాశ్షరములుగా నున షు ఇవి అప్పారావు 

గారి “డైరీల యందలివని' ేవ.గిర రావుగారు చూపిరిం 
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“ వచనం సరసంగా సవాజంగా యాసలేశుండా. పాత్రోచికంణ 
చెప్పడము వీశ్లైవళ్లకీ తెలియదు. గబగబా స్కూలు పిల్లలు పరీశ్షూధి 
కారి యెదుట యేకరును పెట్టిన ట్లంటారు, పందెంపెట్టి యెవరు ముందు 
ముగించు తారా అన్నట్లు చెబకౌరు. నిలుపులు సృకి మంగాఉండన్ర, 

యాసగా ఉంటవి, మద గావీలకు దీర్ధో సన్యాసాలూ, పాటలూ తప్ప 

మరియీవీ మది కెష్ళవు, కేనలం వచననాటకి మంకే వీ రా స్శృరంతిశే 

పోరేమో! ” “ నాట పుజట్టుళోనికి పడుపు ॥న్యలను చేర్చుట చాలా 
(పనూదకరమని నావ్రాూవా. అందక తెయై తేలినైన నటి పడుపుకన్య 
మైతే సంధఘుమునకు చాలా ముప్పు తేగలదు. అమెకు ఎన్నికైన 
సౌందర్యం లావణ్యం నాగరిక తొ వుంచు కలుగ గల అల్లర్ల కు మేర 

వుండదు. * 

“ చాలామణి జట్టుతో దుమ్యంతుఃడుగా బొలామణి చెల్లలు వచ్చీంది, 
రూపము వికారంగా ఉంది. నడక రంగేలాతఎంగా ఉంది, కంఠం 

విన్నీ లే ఆడది అని తెలిసిపోతూ వుంది. బాలావుణి తప్ప ఆ జట్టులో 

ఇప్ప తగ్గ మరినొక మనివీ, గనబడ లేను. గల్యాణ రామయ్య జట్టులో 
దుష్యంతుణ్ణికూణా బం సన్నీని, ఆశని వేషం మరీ పొడు?" వుండెను 

అట్టి మనిపీ. కా'వేవం ఎందుకు వేసీరా అనిపించిసటి, అతడే వాళ్ళలో 
“పీ+రో కాబోలు, నల్లగా లేడు కాని అందమైన వాడు కాడు, వేం 

మిద రూపం అందంగా క సబడేటట్లు చేసుకోవడం కూడా లరిగిసట్టు 

తోచదు. సాక్కు సల్ల (చాజరు, కోటూ శేనుకుని మిలటడీ తం. 

దిగబడ్డాడు, తలమిద టోవీ కూడాను, చిన్న బలుచని మాసకట్టూ 
నుదుట తిరుచూర్ల నమురూ-మూా వేపు సాతొనిభీక్షువృని జ్ఞాపకమునకు 

తెచ్చినది, మూాొతి కొంచెం ముందు కుంటుంది. మోొదిపెదని గుండము; 

'సిదవులలో ఇముడని పొడుగుష పట్లు--ఇట్టి ముఖములో లావణ్యము 

గాని చరుకుతనముగాని మేలాగు కనబడవు ! ఈశనిలో ధీమాగాని; 
శ 

ఇన eum 
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చలాకీగాని, పౌరుషంగాని వెతికి తే కానరావు, వేషంలో మోటుతనము 

గాని యు కృత యేమి లేదు. ”’ 

ఇది యిటుండయణ్యా, 1895 సం॥లో అప్పారావుగారు చమత్కారము 

నకు (వాసికొన్న కొన్ని “డైరీ లోనివిమయములు (శ్రీ) శేమగిరిరావు 

గారు వెలువరించినవే మనయుపయోగార్లము చూపించెదను. నిజమునకు, 

వారిచరిత్రమునుగూర్చి తెలిసీ తెలియని గంగతులువేర్కొ-నుట కన్న 

వారి[వాంత లే యిచా నుదావారించుట వినోదముణానుండును, 

4 19.4.“95 పదిహేనో తేదిని ఒకసంగతి జరిగినది. తలుచుకుంశే 

నవ్వు నస్తున్నది, పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో మోటింగుకు వెళ్ళి యింకా 

కొంత వ్యవధి ఉంకే “ యీవినింగు బజారులో తచ్చాడుతూ ఉంటిని, 

ఒకపు స్తకాల స్టాలువడ్డ వుండగా ఒక బిశారివాడివంటినాడు వచ్చి 

ఆ అంగడి వాని కొక క భృజోడు అమ్మజూాపినాడు. అతడు రు. 1-6-0 

యిస్తానంకు వాడు రు. కి/- యిమ్మున్నాడు. నేను రు. 1-8-0 ఇస్తా 

నంటిని. వాడు థొంబెం గొణుగుకొని యిచ్చి వేసినాడు. అది వెంటనే 

కళ్ళకు పెట్టుకొని చూస్తిని: సరిపడలేదు. ఎట్లు సరిపడును ? నా కప్ప 

టికి చ త్యారమూ లేదు. (వాన్వదృష్టి లేదు. బూట్పూ, "స్పెక్టెకల్సుత” 

యేదో లేనిఘనత వచ్చినట్టు మహాదన్రాగా అవి కళ్ళకు వుంచుకొని" 

కాలేజీలోకి నెళ్ళభోయినాను. ' కాని ఆ కళ్ళజోడులో దదూరపుచూపున 

కొక ముక్కా, చదవడమున కొక ముక్కా అతికివ్రుండడముచేత దృష్టి 

చెగిరి మెట్ల మోదనే ద్వారములోనే జారి చాలా వో స్యాస్పదముగా 

చతికిల బడిపోయినాను ! ” 

“ముఖమునకు కనుబొమలు కొంత అందం యిస్తవి, పొటకరించు 

కొని బొద్దుగా ఉండేవి బాగుండవు, చర్చమునకు అంటుకొని పోయి 

నట్లుంకు (క్రూరత్యమును సూచి స్తవి. అతి సున్నితముగా పెన్సిల్ గ్ 

నలె వుంకు చులకన మనిఫి. అని నూచన, క్రమముగా విల్లువలె వంగి 
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సాధారణవు దళసరి కలిగి కండ్లకు అతిదూరముగాగాని, అతిదగ్గరగాగాని 

కాకుండావుంకు అదీ ముఖమున కందమిస్తుంది. వక వరుసగా లయినుగా 

కాకుండా యెగుడదుదిగుడుగా వుంటే తెలివితేటలను నూచించును.”” 
“14 తేదీ మెయి : క్రిస్టియనుకాలేజీలో. శెల్లెటుగారిని చూ స్తిలి, 

ఒకగంట నేవు చాలసంగతులు మాట్లాడితిమి. * * * పోలికలూ 

ఛేదములూ నిరూపించుతూ గ్రీసు రోము రాజ్యముల చరిత్ర నన్ను 
(వ్రాయమని వారు (పోత్సహించిరి, అది నాళ క్రికి మించినపని అంటిని. 
కాదు - మోరువాయగలవారు ” అనిరి,” 

అప్పారావుపంతులుగా రీ తీరుగా నెన్నో నూశూతిసూక్రు వ్షయ 

ములు హృదయము సకుయబట్టించుకొని, మాససిక తత్త (ములు గుర్తించు 

ఫొని డైరీ లో దాంుకొనషగు. _ విజయనగరము కళాశాలలో? 
జెక్కు-నొళ్ళు ఉపన్యాసకులుగా నుద్యోగించి, పజయననగర(పభున్ర ఆనంద 

గజపతి నుహారాజున కాంతరిక మిత్రం యిగాయన రాజయోగముతో 
వెలను, 

159 సం॥ (పొంతములో పంతులుగారు మనో రాజు సొంత పనులను 
నిర్వహించుటకును, కొవధ సేవ చేయుటకు మదరానులో మకాము 
చేయనలసి వచ్చినది, అసమయమున వీరు [కిస్టియను కాలేజి (సి 
శస్పీకాలేజి, సక్స యప్పశకాలేజి బెంగుళూరుకా లేజి-యినన్ని యు జూచి 

యక్కడి (ప్రొఫిసరులతో పాఠ(ప్రవచనములను గూర్చి, విద్యావిధాన 
ములను గూర్చి చర్చలు సలిపి వచ్చిరట, వీరి నేవ విజయనగర క్రభాశాలా 
యశస్సునకు దివ్యసౌరభము, 

ఎంతచుబకనైన విపషయమైనను లోంతుగుండెతో విమర్శంపంలల 

అప్పానావు పంతులుగారు * కన్యాళుల్క-ము ) నట్లు (వాసెననంగా- 

నబ్బుకము కాదు, మూనవనంఘములోని [క్రుళ్లు కడిగి "దేశమున ఖోక్ల 
సవిత భంజేకను నందీయనభెనని. యాయన యకాహించెను. "గరీశ్గను 
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వలన సంఘసంస్కరణోద్యమము చేళాకోళము లోనికి దిగి శ 

కుపక్ళ తికిము₹*లు అపకృతియే ఘుటిల్లె » ననియు “క్ష న్యాశుల్క_ మనలు 

నాటకమే కా” దనియు. గొన్ని విమర్శనములు లోకములో నున్నవి. 
(పకృతమున కవి యక్క_జలేని సంతులు. మన మొకటి యనుళొన 
వచ్చును. (క్ర న్యాళుల్కుము' సాంఘిక ముగా జెద్ద విఫ్ణవమేమియు. గలి 

గింపం. జూలలేదుగాని, భాషూవివయకముగా తు. వారి వొదమున॥కు 
మూదల యెనడి, “ కన్యాళుల్కము . సంఘములోయాడ మంచి 

సంస్కృతి నిచ్చినదని యన్న చో చేను కాదనను. ఆరచన్క, ఆ ప్మాత్రపోవు 
ణము ఆ జాతీయములు, ఆ సంవిధాన ఘు క న్యాశుల్కమూ ను తెలుంగు 

వారి జీవిశములతో నఖీన్న మును జేసివై చినవి, గిరీశము-రామప్పంతులు- 

కరకట శా (స్ర్రి-యధుర వాణి వీరందలు అప్పారావుగారి ధర్మమా యని 

చరిత్ర పురుషులు వురాణపురుషులుగా నయిపోయిరి. ఆయన కోల 
ములో నట్టి పాటవ మున్నది. కన్యాశుల్క._ము తరువాత వేదమువారి 

వతాపరుద్రీయము కొంత ఖ్యాతిగడించుకొన్న ది. ఎవరెన్ని (వాయ 

నిండు ! అప్పారావుగార్తిబే యావిషయముస నగ్రస్థానము. 
_ కాంగా నవ్యకవితమునకు “నాండి” పాఠము చేసినకవి అప్పా 

రావుగానే యని నూతన కవుల వ్యవహారము, “వై తాళికులను ” 
మేలుకొలివీనవాం డనియ్య, మార్షదర్శియనియు, చక్కని వాడుక భాషను 

ప్రవేశపెట్టి ముత్వాలనరాలు కూర్చి ఫామకు ఇాశ్వతోపకారము చేసిన 
వాండనియు 'నేంటివారికి గురుజాడకవిమింద మంచి (ప్రత్యయ మున్నది. 

. “కొత్త పాటలమేలు కలయిక ఫొమ్మైజుంగులు చిమ్ముగా ” ధరి కవిత 

యువకవ్యాదయములం గదలంచినది, (క్రొ త్రతీరు వృ త్తములైన ముత్యాల 

సరములతోం బెలుగునాంట నొక సంచలనము శేయగినది, అప్పారాయక వి 

నా(శ్రయముగా చేసికొని బసవరాజు, అధికార్ల వారు మున్ను గా గేయ 

ములు పాడంజొచ్చినారు, కథారూపముగా విషయము (ప్రబోధించి చేశ 
భక్కిని పుట్టించుటకు వీరి ముత్యాలనరములు తగినటు లుండును, 

5p) 
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. దేశమును (వేమించుమన్నా, మంచి అన్న ది పెంచుమున్నా 
వొట్టిమాటలు కట్టిపెట్టోయ్ ! గట్టిమేల్ తలపెట్టవోయ్ ! 

శ 

పాడిపంటలు పొంగిపొన్హో చారిలో నువు పొటు పడవోయ్ 

తిండి కలిగి తె కండ కలదోయ్ కండ గలవాజేను మనిషోయ్ ! శ 

యాసురోమని మనువులుంప్క ేశమేగతి బాగవడనోయ్ ! 

బట్టుకొని కళ లెల్ల నేర్చుకు, చేశినరుకులు నించవోయ్ |! 

సీ 

"బీశాభిమానం నాకు కద్దని వొట్టిగొప్పలు శువ్ప్వుకోకోయ్, 
పూని యద్రైనాను వొకమేల్ కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ ! 

#4 

అకులందున అణగి మణగీ కవితఖోవిల పలకవలెనోయ్, 

పలుకులను విని చేశనుం దభిమానములు మొల కి త్రవలెనోయ్ | 

ఈగీతములలో రసికొనానసనుల లోతులు కదలించు శ క్రి యంతేగా 
లేకున్నను జేశీయులను మేలు శొలుసంలర క్రి యేదో యున్న ది, మరల, 
సీ దిగువగేయము పొడుకొనుండు కొంత రఘైదలోంతులకుం జొచ్చుళొను 
గ్య మి పాటలో నున్నది. 

(నేమ పెన్నిధి గాని యింటను 

4 నేర్చు రీకళ్య ఒజ్జ లెవ్వరు 

లేరు, శాస్త్రము లిందు గూరిచి 
'తొల్చె మానము నేను, ే ర్చితి వ 
భాగ్యవశమున క వులకృవగని ; 1 
ప్యాదయమెం లను నించినాండన్ను 
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(పేమ యను రతనాలు కొమ్ము! 

తొడవులుగ నవి మేన తాల్చుట 

యెటుల నంటివొ, తాల్చితదె నా 

కంట చూడుము ! సతులసౌ రను 

కమల వనముకు పతుల_పేమయె 

వేపెలుగు ! 

(నేమ కలుగక (బతుకు చీకటి ! 

కవిత్వము రసికాధికారుల*ీ కాక సాధారణులకుంగాడ నుపకరింప 

వలయునని తలంపు అప్పా రావు పంతులుగారిలో నుండి నవ్యవహారథావలో 

నెన్నో గీతములు వారివే (వాయించినది. ప్రి “నీలగిరి పాటలు” (వసిద్ధి 

లోనికి వచ్చినవి. ఏరిపాటలు నాటకములు సంఘనంస్కారమున - కుప 

యుక్కమగునటులు (వాయంబడినవి. చాటుమాటులు లేకుండ నూటిగా 

అప్పారావుగారు 'చెప్పందలంచిన విషయమును చెప్పగలరు. ఆయన 

పాటలతోలంయె “కన్యాళుల్కనాటకము” తో నమృతేకీ.ర్మి మైనటులు 

ఛావించెదము. | 

విజయనగర కళ్తాశోలో' పన్యాసకులు గాను, ఎస్టేటు ఎవీగ్రాఫిస్టు 

గాను (శ్రీమదానందగజపతి (ప్రాణప్రాణముగాను _ తెలుంగు దేశములో 

నాదర్శవ్య క్రిగాను నాటక్రకర్తగాను విస్మరింపరాని వముహోదయులు 

అప్పారావుగారు, 



విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 

1893 
జెలనాంటి శాఖీయులు. తండి : శోభనాద్రి. జన్మ స్థానము : నంద 

మూరు. నిబాసము! బెజవాడ, జననము: 1రిరికిసం, (గ్రంథములు :-నవలలు: 
౧. వేయిపడగలు ౨, చెలియలికట్ట ఏ. మూబాబు రో, ఏకవీర ౫. జేబు . 
దొంగలు ౬. వోవీాహూూాపహారా 3, స్వర్గానికి నిచ్చెన మెట్టు రొ ధర్మ 

చక్రము- ఇత్యాదులు. నాటకములు = ౧. నర్హనళాల, ౨. ఫొ ప్తిక 
(ప్రళయను 3. ఆనార్కంలీ కో జేనరాజు, ౫ (తికూలము. ఇఒ, కళింగ 
రాజ్యము--ఇత్యాదులు, పద్య శాన్యములు:.. ౧, ఆంధ (ప్రక స్స్ 
౨ అంధపౌరువషము 3, గిరికువూరుని (ైపీనుగీతొలు ఈ, వరలశ్నీ 
(వైళతి ౫. కృంగారవీధి ఇఒ విశ్వేశ్వర శతకము. 2. శశీదూతీము 
రొ బుతుసంనోరమః. ౯ శ్రీను బ్రూామాయణ కల్పవృయము మున్నగు 
నని. పొటలు' ౧, కిన్నెరసాని పొటలు, ఫోకిలన్ము "పెండ్లి ఖండ 
శావ్యములు, కొథిలు, బ్యా సములు మున్నగునవి. 

శ్రీ) విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారిని నవలారచయిత 'లెజుగపదురు, 
నొటి కాక ర్త లెజటుయదురు, (ప్రబంధకవులెజబుంగుదురు, పత్తి కాసంపాదకు 
లెటుగుదురు, ఉనన్యానకు లెటుగుదురు, విమర్శకు 'లెజుంగుదురు, 
సనాతను లెటుంపదురు. సంస్కర్త లెటుంగదురుు ' 

నత్యనా రాయణగారు నంటి యాంధ్ర సొరన్వతమున విశిష్టస్టానము 
నాక్రమించిన రచయిత, ఏరికి నవీన వాబ్బయముప్తై నెంత యభి , 
మానమో (ప్రాచీన సాహీత్యనులో నంత యఖభినివేశము, పీరి కనిత్వ 
ములో నాము క్త మాల్యదా 'కౌథిన్య ముండును ; సిద్దనగారి ముద్దు 
పలుకుల పొందికయు నుండును, (వాయికరచన  (గాంథికము, న్యాప 
హోరికము నిపి,ద్ధము కాదు. నన్య కవుల ఖండ కావ్యముల ధోరణి 

చక్కగా సాగింతురు, శీయములు భశయిగా (నాయుదురు, శతక ములు 
(నాసీరి. నేయ రామాయణము మహా (ప్రబంధముగా రచేంచుచున్నా రు, 
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ఆం(ధ భాపోద్దారకులలో ప కాశీనాధుని వా ల] ెట్టివారో, ఆంధ్ర ఛూ 

కవులలో విశ్వనాధవా రట్టివారు. నాగేశ్య్వరరావుగా రాంధ్ర సాహిత్య 

పరిషత్రును గారవించిరి ; నవ్యసాహిత్యపరిషత్తు బహూకరించిరి; కాం్రౌ 
సుతోం గేలు గలిపిరి 3 మజీయొక పక్షమును' మర్యాదచేసిరి, మంచియే 
వారి కుపాజేయము. "* విశ్వనాధ ” కవికిని సనాతనాథునాతన కవితల 

యందు సమభాొవమే. కాలీనాధునినారు శ సమ కౌవలంబకులు. విశ్వ 

నాధ వారి “(తిళూలము” దానికి. దారకాణము, 
\ 

కవి వివిధవినయ నివిష్టబుద్ధి కావలయును. ' అట్టివారు నేంటికవులలో 
'లెక్కకుమాాతీ'మే కలరు, వారిలో సత్యనారాయణ గా రొక్కారుం 
చేడు _పాచీనకవితలను * హూష్* అనువ*రు కొందజుమ్కు నవీన కవిత్వ 
మును ' అబ్బే' యనువారు కొందలును, వారికి రసాస్వాదకులలో గణన 

యుండమ. సారన్య 'మెచట నున్నదో యరసి దాని నాస్యాదించుట 
రసికధర్శను. పూర్వ- నవ్య విఛారణముతో నతనికి బనియుండరాదు. 

పద్యము (వాయు కని గద్యము (వాయ లేకపోవచ్చును. గద్యము 

రచించుక వికి. బద్యము సొగకపోవచ్చును, గద్యపద్య రచయితే యైనను 

నాటక ము రచింప లేకపోనచ్చును. నాటకక ర విమర్శనళ క్రి కలవాండు 

కాకపోవచ్చును, సర్వతోముఖ సమర్థత కలవాండు దీక్షతో (గ్రంథములు 
(వాసి లోకమున కందయంజాలక పోవచ్చును, ఇవన్నియు. బట్టినవాండు 

సమగ క ళాప్రపూర్జుండై న జూబిల్లివంటివొండు. సత్యనారాయణగారు 

నవలారచయితలలో నేండు మంచి వీరు సంషాదించుకొన్నా రు. ఆయన 
“వేయి పడగలు మెచ్చుకొని ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయము పనదన మిచ్చి 
నది. విశ్వవిద్యాలయముమెప్పు మనకక్క_జ లేదు. అది యొక “నవలి 
మాత్రము కాదు, అం(ధ్రనిజ్ఞానసర్వస్యమునకు మాజి వేరుగా వెలసిన 
(గ్రంథము, దానిలో సత్యనారాయణగారి సారన్వత-సాంఘిక సేజోం 
తము లన్నియు. గరడుగట్టి యున్నవి. గొప్ప యొత్తుగడతోం గడదాశ 
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నూశ్రవిచ్చి త్తి సేసికోకుండం జూచుకొనుచు. నిట్టి మహా_త్త్సర్యగంథము 
నసంధానించుట బహాూకష్ట్ట్యమైన గ్గ పీ క కృషిలో క్స్ (పాపంచిక 

విజ్ఞానము వంట సక. సత్యనారాయణగారి వచన రచనలో నొక 

రొ త్రవనమ్ము చిక్కందనము గోచరించును. తిక్కన పద్యరచనలో వలె 
ఏరి రచనలో. గ్రియాపద 'బాహుళ్యను. ఎక్కడికక్కడ భావము “తెగి 

పోయి పొఠకునిలో మెల్ల 'మిల్లగా. జొచ్చుకొనును. ఈయన భావన 
యగాధ మైనది, దానిని భావలోంబ్యెు నపుడు కొంత శ్రీవ్వతీయనివార్యము, 

“ పాపాణపాక(ప్రభోను * అను ఖ్యాతి సత్యనారాయణగారికి వచ్చుటలో 

నర మున్నది, ఆయన శిరీవకుసువము జేళలము గా (వాసిళొని పోవుచుం 

బట్టరాని భాపనావథమున 6 బడీనఫుడు (బహ్మోండమువంటి సమాసము 

లుపళాగిం: చును ఆ యుపయోగము (సయత్నించి తెచ్చుకొన్నది 

కాదు. ఆయన కడి థరాడానజము, సద్య--గ ద్వ రచనలు శెండింటను 

క రీయాఇభారముతో సాగుదురు. గమనింపనలసిన జేమన(ా, పాఠకుని 

నిలబడసీయకుండ లాగుకొనిపోవుళ క్తి వారి వచన ములో, (బచురముగా 

జూలువాటు చుండు ననుట, ఈ ధోరణితో “వేయి పడగలు” గాక 

మణీ తొమ్మిది సది నవలలు ఏరు రచించిరి. “చెలియలి కట్ట” సాంఘి 

కము. “వకవిరి సు నవలల యెదుట బసిబిడ్డయే, కాని విశ్వనాధ వోరి 

“నవలా” సంతొనములో నిది మెణీకనంటి న చరితాళ్ళకమైన 

యిీకూర్చులో అ పసిద్ద మృదు యణంగియున్న జేశమర్యాదలు "సెక్కు. 

చేర్కొనంుడినవి. అంధుల పరిపాలనము, నార్మిప్రతిభ యిందు రమణీయ 
దృశ్యముగా( గనయబడును.. క ఖాసంవిధాన ము, పాత్రపోవుణము గొప్పవి, 

“ఏకఫీరి లో సందర్భ్భోచితీముగా వర్ణిత మైన కూచిపూడి భాగవతుల 

భావము కలాపము, గొల్ల కలాపము సత్యనాశాయణగారి (ప్రాచీన కా 

భిజ్ఞతకు.. గుజణుతులు, “వక ఏరి య్ విశ్వనాధ వారికి “నవలా” కారులలో 

(కరిమీ"జేయుంచీ కూర్చుండంబెట్టినది. తరువాత్త 'జేయి పడగలలో ( 
' Er ఖా! 

శ 
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(బభానవీఠాలంకరణము. ఈ విషయమున గొందటు భేదాశయు 

లుండవచ్చును ! “చెలియలి కట్టి లో రత్నావళిని సాహిత్య వేదినిగాను 

గవయ్యిత్రిగాను క్త్ప చి తీంచిరి. శాస రత్నా వభికి జదువు చెప్పె 

నని చెప్పుచు ఆంగ్లకవులు, ఆం(ధకవులు, వివిధ కావ్యములు మున్ను ణా 

నిన్ని సంగతులో జోడించిరి. వదో విధముగా (బతికథనమునను 

సాహిత్య వాసన 'యనుబంధింపంజేయుట వారి యలవాటు, వేయి 

పడగల లోని ధర్మారావు మహో త్తమాదర్శములుగల ఛాపూవే త్తగాం 

జిత్రితుడు. అతండు ఆము కృమాల్యద - పాండురంగమాహోత్మ్యము, 

భాగవతము మున్నగు 'ెలు?:గు గ్రంథములమిోండ లోతయిన చర్చలు 

చేయును. విగ్రజోరాధనము, (స్త్రీ స్వాతంత్ర్యము మొదలయిన సమస్య 

లెన్నో యిందు విమృష్టములు. ఆయా సిద్ధాంతములు (పదర్శించునపుడు 

సత్యనారాయణగారి కలము మంచి మెలశోవతో c బొలపముగా సాగును, 

విశ్వనాధ వారి నాటకములలో “న ర్హనశాలి కు మంచిపేరు వచ్చినది. 

ఉత్త రా పాత్ర (వవేశ మో నాొటకమున కొక మెటుయగు తెచ్చినది, 

శ్లేమేందుని మెప్పించగల యాచిత్య శోభ నత్యనారాయణగారి రచన 

కందినది, అనార్కలీ వేనరాజు (తిళూలము మధురనాటక ములు, 

“(తిశూలము ” (ప్రారంభమున పీ రిటులు చెప్పుకొనిరి, 

నన్ను నెజుంగర్యొ! యీ ెల్లనాంట మోరు 
విశ్వనాధ కులాంభోధి వీధుని బవ వి 

చిత్ర చిత్ర ధ్వని బవాు విచ్చిత్సి మన్న 

వోకృ్ళతి (పణేత సత్యనారాయణకవి. 

నాటక నవలా రచనలలో సంబెవేసిన యీ చేయి పద్య కావ్యరచనలోం 

గూడం బటుతరమైన పదవి నందుళొనంగలుగుట విశేషము, సత్య 

నారాయణగారి ఆం(ధ(పశ స్త్రి, ఆం(ధపౌరువము తొ లినాళ్ళలోం బాశా 

యణ (గంథములుగా నుంజెడివి.. ఎందటికో యందలి వద్యములు కంకస్థ 
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ములు. వొతీయ కప తాళాఖసభెప్టీంచి కూసిన కలకంథ ములలో 

విశ్యనాథక వ తొలివాడో, మరీవాండో 1 

నీ, గోదావరీ సావనోదార ప*ఫూర 
మఖలభారతము మాదన్న నాయ 

తుంగభ (దా సముత్తుంగ రావసు+తోడ 

కవులగానమ:? (శ్రుతి గలయునాండు 

చిన్నా నదీ సముత్వన్న కై రవదళ. 

(జీణిలోం 'బెన్స వొసించునాండు 

కృష్ణూతరంగ నిర్జిదగానముతోడ 
శిల్పము తోలి పూజ సేయునాండు 

అవరజ్ఞాన మెజుగదో. యూాంధ్రజూతి ? 

విమల కృష్ణానదీ స్త సకతములయందు 

కోకిలపుంచాట పిచ్చుకగూ-ండ్లు కట్టి 

జేర్చుకొన్నది పూార్ణినూ* నిశలయందు. 

“వేగిషేత్రము. పురావై భవము తలంచుకొని విశ్శనాధకపి గుండె జల్లు. 

మన్నది, అర్జమాననుండ్రైన కవి కార్చిన వేండి కన్నీళ్లు కరళ్లుకటి 
యిట్టులు పద్యము అయినవి, 

సీ వరాజు పంచెనో యిచట శార్యపుం 'ాయ 

సమ్ములు నాగుల చవితినాళ్ళ 

వ యెజ్జ సంజలో నలమి షల్లవరాజ 

రనుణులు కాళ్ళ చాొరాణు లిజీరొ,. 

చిత్రరథ సామి (శ్రీరథోత్సవములో 
తెలుంఫపిల్లలు కత్తి తిని రెపుడొ, 

యేరెండు జాముల యినునివేండిమి వచ్చి 
 కభిసిపోయెనొ త్రిలింగ ప్రభువృల 
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నాజగ[చేయసంబులై యలరు తొంటి 

వేంగిరాజుల పాదవవి(త్రచివ్నా 

గర్భిత మైన యో భూమి ఖండమందు 

నశ్రువులు జారు జీవచ్చ వాం ధ్ర జనులు. 

స్తో 

ఇట వేంగ్శుల పాదచిహ్నాములు లేవే! లీవుపో ! భావనా 

స్ఫుట మూర్తి త్వమునై నం బొందవు నెదో పూ ర్య్వాస్తదుప్కాలపుం 

ఘటికల్ గర్భమునం దిముడ్చుకొనియెం గాంబోలు సీప ఖ్లైచో 

టట లో కాద్భుతదివ్య దర్శన మంకపే యాభోగ మేలాటిదో-! 
% జ 

సీ, ఈ నా పదార్పితమ్షోణి చేశాజు ధ. 
ర్మాననం బుండి సృత్యర్థ మనెనొ ,. 

ఈ నా దృగావృతంబై న భూములలోన 

నే శార్యధనులు శ్రి క్రీ ంపంబడిరొ, 

ఈ నొ శరీరముం డివతీళించిన గాలి 

యెంత పొరాతన్య మేచుళొనెనొ, 
ఈ నా తనూపూర్ష్యమైన యాకాశమ్ము " 

నే గ్ర తుధ్యనులు శబ్దించినవియొ 

అన్మ్మ దజ్ఞ దజ్ఞాత్ పూర్వ దివ్యత్య మొప్పు 

సీ పుసీ'తొవనీఖండ మిచట నిలిచి 

యస్వతంత్రత దోరలు నా యాంధశ క్రి 

నన్ను 6 గంపింపం జేయుచున్నది భృశమ్ముు 

ఈ రకమైన కవితాశయ్య భావులకుఃగాని దొరకని భావపటుత్వము | 

కలది. అన్వయములో గొంత కఠినత, పద(ప్రయాగములో? గొంత 

బిగువు నుండుటచే “విష్ణుచిల్తి త్రీయి పాకము వలె ఏరిది సుఖము మరగిన 

శకుమూారులకు ఆపాతీనుధురముగా నుండంజూలదు. సత్యనారాయణ 

ఫ్ 

7 
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ఛన్నత వారలుపోయిన 

తెన్నున మెంకుంగులను దీర్చి దిద్దుచు. బోదున్. 

నన్నయ తిక్కశల €యొరవడి సత్యనారాయణగారి కవితకు శయ్యా 

సౌభాగ్యములోనా ? ఛావనానై భవములోనా? యని మననంశయము. 

అక్కడక్కడ నన్నయ్య లిక్కనల నడకతో నున్నకొన్ని పద్యము. 

లున్న వికాక ! మొత్తమువింద సత్యనారాయణగారి కవితాశయ్యకు 

'రామకృమ్లుండు - కృష్ణరాయలు శ్రీనాధుడు = నాచన సోమనాధుండు 

ఏలే యాదర్శ కవులుగా దోంచబెదరు, ఇత, భావనావై భ 

సములో వీరి దొక' (పల్యేకత. “ దీపితాలాతమువోలె నామది విలంబన 
మోర్వదు నిత్య వేగి నావేతను శబ్ద మేరుటకుం జిన్నము నిల్వదు భావ 

' తీవ్రతన్ ”” అని రామాయణ పీకకల్శ, ఇంతభావతీవతగల కవి శబ్దము 

లేరుకొని శలియే పరమార్థ మనుకొన లేడు, అది యటుండె, 

@ సత్యనారాయణ గార్ కవితాగురువులు చెళ్ళపిళ్ళ వారు. వేంకట 

ఇా(స్ర్రైగారిని గూర్చిన యీకవి హృదయము మహో దారమైనది. 

తనయెనయెల్ల మెత్త న కృత(ప్రతిసద్యము నంతకకె మె 
తన తనళిష్యులన్న నెడందం గల(జేముకి చెప్పలేని మె 

త్రన యయి శు పర్వత భ్రశారము సత్కవి చెళ్ళపిళ్ళ వేం 

కన గురువంచు: జెస్పికొనంగా నది గద శతెలుంగునాడునన్. 

వ్ల 

అల నన్న య్యకు తేదు తిక్కనకు లేదా భోగ ను. 

న రసొవతోర ధిషణో పహూంకార సంభోర దో రర 

హాల (బాకీ హ్మానుయ సురా రి ర్వి శిష్యండయినాం ర్స దాక 

ఫలచార(ద్రీ మృదుకీర్కి రి చెళ్ళపీళవంశ స్వామి కన్య్యలుగ్గన్. సె /. క 

ఈ రెండ వపద్యములో సత్యనారాయణగారి కవితా ఖేనార్మమ్లూ' రాకు. 

కట్టియున్నది. ఈ అనాంకారము నా క్రవమైన చం, కళా 
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కాదు, సత్యనారాయణ గారి “ అపహాం” కారము “శీవల కవితాపరము, 

తొకికము నగు నర్థము కలదికాదు. ఆయన సత్యమైన “అవాం” 
పదార జిజానకల వ్యక్తి. రామాయణ కల్పవృశుము బొాలకాండాంత థి ౪ యాని 
మున నిట్లు విశ్వేశ్వర (ప్రార్థనము చేసినారు. : 

అమరీ “కై శిక పారిజాత కుసునెగావాస్యాదు ఏబాలళొం 
డను నీభక్తుండు శోభనాద్రి దగు సంతొనంబు జన్నాద్య'పా 
యము తీన్పించుత ! యెన్ని వుట్టువుల సెక్టతిన్ శివా! యేమికా 

మము? కోపం బదియేమిం? యేమియగునీ మాత్సర్య మోహో, ప్రభూ! 
ఇది మెచ్చెదరో మెచ్చరొ 
యిదియును జదిపెదరు చదువెకేలా నాక 
య్యది? నాయెద మీతో రా 
చద నద్హానికి ఫలంబు జెందించు శివా! 

హోభళిం జరించుం గావ్యరచనా త్ర యశకృత నాకసాఖ్య వాం 
భా లులితంపుటాత్మయె పొనంగదు నాబెినం బొందుగాక ము 
క్య్యాలధ రాధినాయకు. డదంతీయు ; నాతీపమెల్ల 6 బంశీ యు 
'జ్యేలజనూరుజూవితతి నిచ్చెడీనట్టు లన్యుగహింప వే ! 

ఈవిధమైన కోరికతో “విశ్వనాథ * కవి రామాయణము రచించు 
చుండె ననగా నది వట్టి కావ్యనూా(తీముకాదు, రసాఖిండ మైన మబో 

-కెవ్యమునుగాదు ఆభ్యాత్నిక . తత్త వ్రమునకు మహాభాన్య రచనల 
-శొంగలదు, “కృతిజే నమా త్తమగుం గీరితి స్యర్ల, దమం తె; చేవరింపను 
“స్వర్గం బతిరాత చింతనా(గస్థిత "తేజము శివుడు నన్నుం జెంగెడుం 
'గాతన్ 1” అన్నవాంఛ యుత్తమ జాలి మవాశవికి గాని పొడనుదు, 
‘ అన్నవి. -కావ్యమం రచింపలేం”_ డను మూటవరునకు నిట్టినంకర్శ 
తల్ల. గ్రైంల్లో bey న యున్నది | ఇపుడు వలదు, అందా 
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రచయితలనుండి కొన్ని పద్యములేశి పౌళకుల ముచ్చట యిచ్చుట 

యీ రచనలోని యాచారము, (ప్రసంగములో సత్యనారాయణగారి 

పన మున్నేగొన్ని ఆయున్నితిని. వారి (వత్యతరము నెన్న. ద్యజే 

యైనను “ రామూయణ శక లము... నొక కొమ్ముదులిపి కొన్ని వూలు 

రాలిచెదను. క 

క, పరసుఖ దళా వరీపా 

క రామణీయక మెజుంగుం గచసాన్ని థ్యా 

త్రరమణం (బథమ స్పర్శ. 

. (వరాఢి మెడవొలిచె నూ(త్రబంధన వేళన్. 

కరరుహాంబులు చర్శంబు గాకపోయె 

నవియు( బులకించునే మొ (వియాగళా త్ర 

మైన స్పర్శనుఖాప్రిం (బ్రియాగళంబు 

నంటి బాధించు సీని కేలా ! సుఖంబు, 

క, తలం (బాల . వేళ బడుచును 

నలఘుచ్చవి నెగురు ము త్రి యంబుల వింహచే 

సలు శేళకుళులు వొలిఇిను 

నలుగురు దంపతులు మోవాన స్తంభముళై. 

గీ, నాలుగవ పాలుగా నిందనీలమణులు 
మణులు కలియంగయోసిరో యనంగ బాలిపె . 
ముత్తెనులు చతుర్షంపతి ముద్ధతను స 

వమూత్తనీలర కృచ్ళవుల్ వాత్తుకొనంగ, 

గీ, అలుపములం "రెండు మూంశు ముత్యాలు నిలిచి 

నీఠపాపటలో. జీటుచెనముట పోసె 

హత్తుకొని గందపూంత ముత్యాలు రెండు 

రామచంద్రుని తున. శారకలు షొలిణె, 

ప్ొ 
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మ. పదిదోసిళ్ళకు నొక్క_దోసీలి త్రపాసర్యంతమై చేసా 
లొాడిగించెన్ జన కాత్శజూత పతిప్రై నొ య్య్యారపున్ లజ్జయున్ 
జదురా తోల్తటి మెట్టు డిగ్గుచుం (ద ప్యాక్ థిల్య మార్షంబునన్ 

చెద రా వేళకుం దీరినట్టి కనులన్ ఏీశ్చీంచుచున్ 'రాఘవున్. 

ఆ|| నె. చంద్ర శేఖపై ని సన్నని తెలిముయి: 
శ్లాడినట్లు ము _త్తీయమ్ములా డె 

దల్ళిమేనిపైని నల్లనియాకాశ 

మట్లు రామచం[దుం డంబెయుండ, 

ఈ, అల్లవి వాహమంటసమునై చనుచోటికిం జిత్ర చిత్రముల్ 
కొల్లలుగాల వచ్చె వెలుంగుల్ వెసం జెండిలి నార లెల్ల ద్వా 

క్వేల్లి తదృష్టులె చినుకు వెళ్ళునమా చిజు జల్లు సొనలో 

ఫుల్లవిచి(త వర్ష ములు పూవులు చూచిరి లంబమూాలలన్, 

క, (ప్రతిమై(త్రశుద్ధ నవమికి 
నిత తంబు టెలుంగు నేల ఏరి"సిడుజల్లుల్ 

- సీతముక్లా సదృళంబులు స 

(ప్రతనులు తలయ((బాల వేళ వచ్చెం జిటసటల్', 
% ఖు ఖు 

నత్యనారాయణగారి కిన్నెరసానిపాటలు "తెలుంగునాంటం (బౌకినవి, 
నభలలో నాయన యుపన్యాసము "జెస్సీ యూరకున్న తరు వాతనో నట్ట 
నడునునో సభ్యులలో నెవరో లేచి కిన్నెరసానిపాటలు పొడవలయునని 
శాసింతురు. ఆయన ఏటుగా నున్నచోగయోడుదురు.. లేనిచో కస్సు 
మందురు, “ విశ్వనాధ ౧ కపి యుపన్యాన నాణి పటుత్వము కోలది, 

అధ్యశ్యుము వహించుటకులోగిన బిగువు బారిలో నున్నది. “విభుని 
యలుకయు. దృణనాు తొశనంబు షీర్ణ మగునె ! ” ఈయొజుక కలనానికి 
సత్యనారాయణగారు చెన్న వంటిన్భాదయముం కలవారు, 
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(వకృతము,_ వారియుదో్యోగము బెజవాడ కాలేజీయందు. ఇదివరలో 
శిండు మూడు సారులు స్వాతంత్ర్య వాంఛా (ప్రభంజనము శేలణి కొన్ని . 

యుద్యోగముల నూదివై చినది. మహోదారము, స్వతం(త్రమ్నునైన 

పృాదయ ము గల సత్యనారాయణగారు ఎమ్. ఏ. పట్టభ(దులయినా రన్న 

విషయము కొందటు సనాతను లెటుగరు. నభాకేదికమిాంద నాయన 
మాటాడునవుడు సాధారణముగా నాంగ్గవాసన వేయనీయరు. . శుద్ధ 
(కొతి - కర్మిస్టి. లోకజ్ఞత గలిగి సంభాషీంచుచుండెనా యనుకొందుము. 

సత్యనా రాయణగారు 'సౌతధర ములు పెక్కులు తెలిసికొనిరి, స్తర్త ము 

పాఠము జేసిరనియు వినుకలి, ఇన్ని యర రతలు గలవా రాధునికులలో 

అ ద్విఈఃపంచషావా, ” 

నన్నయభట్టారకుని యశకురాశ్షరము సత్యనారాయణగారు. పరిశీ 
లించి *పనన్న కథాకలిార్థ యు క్రి ”-ో నానారుచిరార్లసూ కినిధి ” 

అనువాని నాధారముగా దీసికొని * భారతి' లో వెలువరించిన 

యమోాఘ వ్యాసములు ఏ్ది లోయగుండెకు నూచికలు, * అమృతశర్నిస్థ ” 

యని పేరుపెట్టి శర్శిషస్టాయయాతి చరిత్రము పీ సంస్కృతభావలో నాట 

శముగా త "వేయిపడగలుగా విప్పారుళొన్న సత్యనారాయణ 

గారి (వతిభావ్యుత్పత్తులను గుర్తించి “ కవిసామ్రాట్? బిరుదము నిచ్చి 

మెచ్చుటయు, మమ ను గావించుటయు. 'దెనుంసభూవిం 

చేసిన ఘనకార్యములు ! ' 



కటవముంచి రాములింగాడి 
ట్ న 

1880 
పాకనాంటి రెడ్డి. తండి; నుగ్రువన్మాణ్య రెడ్డి, జన్మస్టానము: కట్టనుంచి. 

నివాసము: చిత్తూరు. జననము ? 160. రచనలు ! ౧, కవిత్వళత్త్వ 
విచారము ల, వ్యాసమంజరి 3, ముసలమ్మ నురణను ౪. నవయామిని ' 

[ఖండ కావ్యములు ] ఇత్యాదులు, 

ఒకజాతీయ నాయకుండుగ్యా అంతర్జాతీయ రాజకీయ వేత్తగా నుండు 
వాని (ప్రశస్తి రామలింగారెడ్డిగారి కున్నది, రచయితగా ఆయనకుం గల 

(ప్రసిద్ధియు జక్క-నిది. రెడ్డిగారు తెలుంపనారే కాని ఆంగ్లభాషా 
కోవినులై న 'భేరతీయు లేసదినుందిలోనో యొకరు, ప్రభుత్వము . 
జహుునూన వేతన మూయంగా * ఇంగ్ధండు ” నకుం బోయి పాశ్చాత్య 

శాస్త్ర తత్త ము ఫుడిసిలించి వచ్చిన పండితు లీయన, ఖండాంతరము . 

లలో నున్నను తెలులసగలకండపుయడీసి మజిచిపోయిన నాయడు కాండు, . 

అది. చున విశ్వవిద్యాలయపు భాగ్యము, రాధాకృన్ణసండితుండు “అక్సు. 

ఫడ్డు ” లో వేదాంత నిద్యాగురుత్వము వహించుచున్నను, కాశీ విశ్వ: 
కళా పరిప, దుపాధ్యత.తా పదవీలో నున్నను, రష్యా రాయబారిగా. 

నున్నను ఆంధ జనయిత్రి కడుపు చుమ్మలు వాజుం గన్న బిడ్డండే | 

వున రామలింగా రెడ్డిగా శేండ్రతీరమునC బాళ్చాత్య 'బేశమున నున్న 

వారే మైనను మానసములో మాతృపూజ మానలేదు, కళాపూర్లో 

దయ కథా సంవిభాన నమిత చేయుచునే యుండెడి నాయడు, * కవిత్య 

తత్ర తృ విచార” బీజము లప్పుడే యీయన సాదయశ్లే (త్రమునయడినని, 

కింగళి నూరనార్యునితోం గట్టనుంచి కవికి (బ్రహ్బాండమంత మైత్రి, 
అందువలననే యిక్నిలోం' బొరపాటులని తోంచిననీ మొగమోటమి 
శేకసంశ ముగ మునుందడఖం కెస్సీకై చుటకు సాహసము, ఇది కొండ 



ట్ర్ ట్రమంచి శామలింగా 'కెడ్డి లర 
టి : 

అకు మోటుగానుండును గొని క నితావిమర్శకున కుండ వలసీన లక్షుణ 

ములలో నిదియొక మంచిలశ్షుణము. ఆయన విమర్శన ములో చాళ్చాత్య 

సంస్కారవాసన పాలు ఇాలలాం గనుపట్టుచుండును, అట్టులని, 

వారి సంస్కృతులన్నియు నితడు సహింప నేరండు, సహ్యముగాని 

శృంగారవర్భ నములు చేయుటను రామలింగా శెడ్డి రోయును, ఈ(త్రోవకు 
గుజీగాని వారొక భారత కనుళే, వారిలోను “ కవిబహ్మా ” రెడ్డిగారి 

దృన్టీలో విశిష్టుండు. 11 అం(ధలోకళ పరిళుద్ధ తీహపరిపాక రూపుండు = 

కవితాప్రపంచరవి' తిక్కన, యేయంఃట, తిక్కన 'కడిది యశః కాంతివలన 
వ్యకృములై న విశీవమములతో కవిత్వ తృత్త్య విచారము వీరు విరచించి 
రట, ఈశ న త్త వవిచారములోం జేలిన సీదాంతముల పె రార్ధాంతములు 

చెలువడకపోలతేదు. అగుటాక'! క్ర ట్టమంచి రచయిత యే సమోాత 

మైనను నిప్బాథీకొమై నిశితమై యుండుననుట నిర్వినాదము, రాజకీయ 
ముగా సూడ శెడ్డినమాటలు సూటిగా, వేడిగా నాటుకొనుచుండును, 

జాతీయ కనితోభిమాని యగు "రెడ్డియాహలో వేమునకవి కారణ 

విమర్శ నశ క్రి కీకిం ఒట్లాభిపేకము చేసిన“ మహోత్నుండు, (పతిభాళాలియు 

నగు మహాకవి, న్ (పకృతి యనంగా మనవారి కనేకులకు నిఘంటువు 

లలో నుండు (పకృతియేగాని, మూాలింటిీకి బయట నున్న ప్రకృతియిట్టినో 

తీముసాంత కన్ను లతోడ జూచిన. పాపనునం బోరు, అట్టి వారికి జేమన 

యనునరణీయమైన (త్రోవచరాపినా డనుటలో, నించుకయు ' గుణాధిక్య 
స్తుతి లేదు” ఇది కట్టమంచి వినుర్శకుని వాజ్బూలము, ఈ రచయిత 
అర్థశాస్ర్రము నొం(ధ్రీకరించి యాకృతి నృరణీయ యగు (వేయసి 

రొసలనాండుం దానికొజుశ్తై (నాసిన , యంకిత వద్యములు పదో 

వం(టెండోం అన్నియు. జక్కొ-నివీ, ఒక్కొటిమాతక్రము (వాసెదను, 

కల్లోల మాలికాకరముల ఏచుచు 

నెల ల త్సి పిలిచెడు జలధినుండీ- 

ఫ్ర్డ్య 
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నిండార నెజవీన పండువెన్నెల డాం 

నవ్వుదు నాతోడ నభమునుండి 
గునగుసల్ వోవ్రదు కోర్కి.మై నురభీ శ్రీ 

తల నుంద మారు'తొవళ్గుల నుండి 
"లేనిలం చావుల జూనగు వువుల హీ 

మా(శ్రు లుర్లగం జూజె దవనినుండి 

ఛట ఛట రవరాజీ (ప్రున్ఫుటముగాంగ 
ననుచితము సేయం గోవింతు వన్ని నుండి 
నకల భూత మయాళశార సార నుహింము' 

సీవు లేకయు నాకు నున్నా వెపుడును, 
శే, 

“ నవయామిని రావలింగాశెడ్డీగారు. 1986 లో రచించిన ఖండ 
కావ్యము, ఇది బిష్టణీయ కావ్యమునకు మార్చువేసిన కథాసందర్భము 
గల కృతి. (ప్రాచీన కావ్యమగు బిబ్బ్యణీయను అనాదరణీయమైన కావ్య 
వునియు మంచిదికాదనియు, కల్పన సత్యమునకు నై జమునకు వీరుద్ల 
మనియు "రెడ్డిగారి యభిపాయము, ఆకథ నంతను సొంతయూపహతో 
మార్చు చేసి “నవయామిని* కూర్పులో (బ్రదర్శించినారు. "రెడ్డిగారి 
భావొంబరవీధి నివారించు య్యామిసీ బిల్ల్యణుల (ప్రకృతు లిపి: 

౧ బిల్ట్యణుండుసి పండితుండు, వయస్సు ఇిల్లినవాండు కాకున్న ను. 
కొొంతీవణకు ముదిరిన వాడు, ధర్జుబుద్ధి నిగ్రవాళ క్రి వమా(త్రములేని 
విషయలోలుండుకాందు, నిజథీలము చలితనుయ్యి నేని పునరాలోచనమై 
సమిర్థించుకొనం జూలిన ని[గవాపరుండు, 

౨ యామినిస వయస్సునన్వు వర్తనమునను ఆర్య. పరిశుభ్ర మనో. 
గతి గలది. నచ్చీల, గయ్యాళి కాదు, మృదుత్వమూు స్థిరత్వము కలిసిన 
హృదయము. కలది, భావములు. వెన్నం పల్కులు తేనెలు. ధర్భుసంక 

r 
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ఈ (పక ప్రతులు Xe నవయామిసీ-విల్ల ణులతో నీ కావ్యము 

శెడ్డిగారు సంతరించిరి. కథానిర్మాణము (ప్రకృతము మనము చూడవలదు. 
ఆయన కటులు తోంచినది. పూర్వపు బిల్ల ణీయకథ యనాచితీ దుష్ట 
మని యాయన నమ్మినాండు. కాదుకాదని వివుర్శకులు వాదములు 

చేయుచున్నారు. వోనీ ! అందలి కవితావై భవమెట్లున్నది ! ఈ ఖండ 
కృతిలో మెొంత్తము ముప్పది పద్యములకం'మె మించిలేవు, కాని మంచి 
కండగల. రచన, 

1 

పరవళుండగాక యిన్నేండ్లు (బతికి, నేకు 

నాకు నీవశంబగుట సంతనమ కాని , 

కాలుతీవ్నీ కాలము సెడీ కర్ష కుండు 

విత్తు చల్లిన ఫలమున్నె + వెజ్టిగాది ! 

లీ క 

నీవు మనోజ్ఞ మూర్తీపి వినీర్ణల క్రీర్మిపీ జ్ఞానమందు వీ 
చ్యా విభవంబునందుయ బరమాద్భుతళ కిని ; నాకుం జూడలా 

దైవము? దండియున్ ౩ గురువుం ద ల్లియు పీన నఖుండ వున్ సదా; 

కావున సాహాసించితిని కర్ణము ధర్మము పూని తెల్స్పంన్, 

నీప్రతిబింబమగద చే 
నో పొవనమూ క్ర, కీనియనోవుటి నాన 
సీష్టోవించీన లతికను 

సీ పట్టున నలరనీమ్ముు నీర్ణుల నియితిన్, | 
% 

చిజటునవ్వు “శీకుల6 ఉన్నారు "ముగము జొ 

మర సౌరభము మది కరలో నాని 

శలీక తనము మీటిం 'జెలీవి వజుంగుల6 
జెలయగించు కనుల శాంతులకుః దలర్తి 

,! 
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నవ్యముల్ పహృాద్యముల్ నర్శగర్భితములా 

తళుకు పల్కు_ల తీవిం దవిలి చిక్కి. 

మనను మైనము చెంద మచ్చుమాయల? జల్లు 

తెలియని ముగ్ధ చేస్ణలకు (బ్రమసి 
బుద్ధి వెనుకకుం జి త్రంబు ముందునకును 

బోవు భిన్నత శాంతి గోల్పోయి, తగును 

దగద యను నిలుకడ లేమిం చాలి వొలియం 
గోర రాదని తెలిసియుం గోరినాండం 

జేర రాదని తెలిసియుం జేరనాండ, 

ణి 

మెత్తని, తీయ్యనీ చల్లనీ 
చిత్తము జిటునవుల రుచులు, సిగ్గు మొగము, గ 

_ న్నెర్తని రూపము, హృదయో 
స్త త్తకీం గలిగింప నిట్టీ మూటలు పేలెన్, 

3 

ెడ్డిగారీ రచనలలో ' ముస సలమ్ము మరణము * నకు మంచి యశస్సు 

వచ్చినది, ఈ చిన్న కబ్బము చన్నపురి క్రై కనన కళాశాలకు సంబంధిం 

చిన ఆంధ భొసాభిరంజనీ నమాజము నెలకొల్పిన బవాలబునూన కావ్యపద్ధ 
తలో గెగ్గినదిి నాండు తత్సమాజపోవకుండు సమర్థి రంగయ్య సెట్టి, 

(టౌను దొరగారు (ప్రకటించిన *అనంతపురచరి[త్ర ” యను (గ్రంథము 
' నుండి యా యితివృత్తము శ్రైఖొనం బడె నని రెడ్డిగారు వీకికలో 
(వాయుచున్నారు. ఈ కృతి బాల్యములో రచింపయిడిన దగుటఖీం శ్ర 
చీన కావ్యానకరణ పక్కి ముస్ఫాలుగానుంగెను, వాదయము నూవించు 
ట్ త్త ళీ న్షగముల్ధన్న గలవు, స. 

టన "2 

( 1 sh we ck 7 ప ul 



లీ 

- కటవుంచీ రామలింగా ెడ్తీ ట్ డ 

మచ్చునకు వా 

లేగ వైనాకుచు లీలను మెడ మలం 

చిన గోవుల బిందెడు వనరుహోశ్రి, 

బొండు మళ్లైల తోంటం బువ్వులు గోయుచు 
వనలక్షీ ర యన నొప్పు వనజగంధి " 

వీదసాదుల నెల్ల నాదరించుచుం గూడు 

గడుపారం బౌట్టెడు కన్నతల్లి 
వ్యాధి బాధల 'నెవరె న నడల రెప్ప 

"వేయక కాచెడు వినుత చరిత 

బిడ్డ 'అల్లరు తమవారి విడిచి చేర 
జంక నిడు కొని ముద్దాడు సదయహృృదయ ! 

అమ్ము ! సీ కిట్లు (వాయంగ నానె (బ్రహ్మ 

ననుచు నూరి నసారందబు నడలియడలి, 

* 

కన్నెజ్జ వాజీన ఖర కరోదయకాల "| 
మల్లన (మింగు జాబిల్లి యనం 

జ్వలదగ్న్ని శీఖలకై నెలనవ్వుతోం బోవు 

థా(తీ మహాదేవి తనయ యనల 
శిందొనురల బౌరు సుందర మగు లీల 

నల్ల నల్లన జొచ్చు నంచ యనంగ 

శాలమహో స్వర్గ కారకుం డగ్ని లోం 

కరంగించు బంగారు కణిక యనంగ 

'వ్రళయకాలానల (ప్రభా భాసురోగ్ర 
రంగ దుత్తుంగ భంగ నంాతములకుం 
లయ నొందక దరజోన.. మలర్య మండ. 
నుందగతి( బోయి చోచ్చి శన్భుగువ సీట 
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ఈ తీరున విద్యాంనుండ్రై 'కొవ్యరచనము గావించిన కట్టమంచి కవి 
వంగడము సాహి త్యాభిరుచి కొన్ని తరములనుండి కలిగి వచ్చు చున్నది, 
దానికి చొర కొ మన రామలింగా రెడ్డి యపుక పుడు (చాసిన రతీ 

వీరికలలోని కొన్ని బంతులు గమనింతము,  " 
౮ ఒకానొకప్పుడు శిష్యుల న కుష్పనయ్యం గార్లు బురదలో దిగంబడి 

'నడవణాలక్క గనిమమిోాందం బోవుచుండిన రామలింగా రెడిగారిని (మన 
“రెడ్డి ముత్తాత) వచ్చి చేయూంత నిమ్మని సంస్కృతములో నాక్రోశించిరి, 
ఆకూత నవ్యాకరణముగా లేనందున, చానిని దిద్ది వునశ్చరణము 
వేసిననేకాని రానని కోవించుకొనిరంట, ఈయితిహో సము, కుస్ప్సనయ్యం 
గారే యొకానొకప్పుడు క్రాసులోం జెన్సీరి. (పాణాలకై నను వ్యాకరణము . 
సొచ్చేమోా యాకాొలపు గురువునకు ! ఈయన మబోకవి యని 
మాబంధువులలో గొప్ప ప్రసిద్ధి. నేనువుట్టిన లగ్నమును మతీకొన్ని 
చఛిహ్నాములును, భావిపాండిళ్య సూ+దకములని కుప్పనయ్యంగార్లు ' 
వారిపేరు నాకుం జెట్టిరి, ”” 

స 

“కనిక్ళము మహాసొహస కార్యమని నాతండ్రికి భయము, ఒకవిధ - 
ముగాం జూచిన నిజమే! కాని వారి కారణములు వేణు. వీవమగణ 
నులు పడి యెవరికేచేటు నాటిల్లునో యని 'వెజువు పెద్ద, "తెనులపలో 
నాకుండు పొటనము జూచి పీండెప్తుడు శవిత్వరచనకుం' (భారంభించి 
నౌశనమగునో యని దిగులు ఛందుచుండును. సాయ్రాత్తు తన కంక 
స్వరముతోనే తాను జదివెడు మాడ్కి.చే భారతమును నేను జదువు 
నస్వుడు వరమానందబును, సీతుంటరి కనిత్యమును మొదలు'ెట్టి 
యిల్లు కూల్సునో యనునంశయమును 'జనిపోవ్రువజకుం చాల్చియుం డేను, 

. శవిక్య మనలూ మరణ యోగములలో నొళటి | ” 
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“ నూతం[డి గారు (పచురించిన (గంథములురెండు. 'భారతీసార 
రత్నావళి భాగవతసారముశక్తానళి, సౌంతీకవనము పొంత బోయహాడ 
దను నియమము చాల్చినవా రగుటవలన, నీ సంపుటీకరణములతోం 
దృ ప్పి జెందిరి, ” 

ట్ల 

“ ఆంధ్రలోక గురువులలో 'వేవన ొదటివాండందు మేని సుమతి 
“రెండవ వాడు ,...... మావంశమున శేదివచ్చిన 'రానిండు, తెలుణప 

శాప యొక్క_టిమా[త్ర మత్స్తయమ:గ నిలిచియుండిన( జూలును, ” 

; % 

"రెడ్డిగారి ‘ వ్యాసమంజరి" మైదుఖండములుగా  వింగడింపంబడి 

యున్న ది, పూర్వఖండము, అభిజనఖండము, భాపూఖండము, అధునిక 

కవితాఖండ ను, 'సాంఘీక ఖండము నని - ఈరచన లన్నింట నొర్కొ_క్క. 

(క్రొత్త తెన్ను కనణుడును. విషయము సూటిగా మొగమోటమి 
విడిచి (వాయుటలో 'రెడ్డిగారిదొక (ప్రక్యేకత, ఆయన మాటలో వలె 
(వ్రాశలో సున్నితమైన ధ్యనిమర్యాద యుండును; హాస్య శేఖలు 

నుండును, వచనపు నడక చాలదొడ్డది "రెడ్డిగారి కొలవడినది, పరిశుద్ధ 

మైన లతణావిరుద్ధభామలో నే సీరి రచన లెల్ల సాగినవిః 

వీరి వ్యాసమంజరికి ఉపోర్దాతము వాయుచు పింగళి. లక్షీ 

కాంతముగారు ౩ “ విమర్శకులలో సీరిశింత (ప్రాధాన్యమున్నదో వ్యాస 

రచయితలలోను అంత ప్రాధాన్యమున్న ది, సాహి త్యాంగముగాం బరిగ 

ణింపందగిన వ్యాసరచన ఆంగ్లభొవలోవలె మనభావలో లంకను పరిణ 

తొవస్థకు రాకున్నను జగిగినంతనబుకు దానిసింఫునకుం గారణభూతు 

లైన నిద్వాంసులల్లో పీరొకరు. (గంథములకు6 బీఠికలు (వాసినను పర్తి 

కలకు వ్యాసములు (నాసినన్సు "తొ త్వక్ ముగా నిషయచాలన మొనర్చి ' 

సటుత్యముగల భాషలో సోపవ త్తిక మైన నయ వేయు నేర్చు ఏరి 
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వాక్కు-నకు సవాజగుణము, _ వీరివ్యాసములకు ఇదియే (ప్రథమాలంకో 
రము, రెండనది జెలి...” ఇత్యాదిగా (బకంస వెసినారుం 

ఉచితనియమని బద్దనుయిన గెడ్డిగారి వచన్నకలిలో మాధుర్య కేఖలు 
తజచుగా నగనవడుచుండుననుటలో నెవ్యరికి నంశయముండదు. , ఈవిధ 
ముగా విమర్శకులలో, వ్యానరచయితలలో, కఫ్రలలో నొక మంచి 
తావు నేర్పజచు కొన్న “కట్టమంచి” రచయిత జీవితమును వేజోక 
చూపుతోం జూచినచో, ఆయన పెక్కేండ్లు ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయో 
పాధ్యతతా పదని నిస్సామాన్న (ప్రతిభతో బరిపాలించి, యిపుడు 
మైసూరు విశ్వవిద్యాలయమునకు గూడ. నచే పదవిలో నుండి నేవ 
గావించుచున్న మహోవ్య క్రి. ఈ రెడ్డినంటి స్వాతంత్ర కాంక్షిని తజ 
మగా నునము ఘకరూడం జాలము, రసలుబ్ఞుంగై న యితని సౌహార్షము 

భొందటభీనవాం(ధక వులకు మూలక క్రియై+ది, రాయ(పోలు - అబ్బూరి - 

దువ్వూరి - పింగళి - మున్నగువారి యభ్యున్నతి క్రీయన * అనరా” 
మేలయినది, సుప్రసిద్ధ కవులు విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారు 
* బబుతునంబోర * కావ్యము రామలింగా రెడ్డి కంకితను వేసిరి = రాయ 
(పోలు సుబ్బారావుగారు కట్టమంచి క్ీని గూర్చి యిటు లుట్టంకించిరి, 

వీండీ వీండవి పొండి యాంబాదుంపలనక్ మిబింపం గాదంబినీ ' 
“కోండం బుర్యర పచ్చ కోక్లను సింగారింప సవేళం బూ 

దండల్_ దక్క-నుద్యారబంధ ముల నధానించి (_వీమోదయా 
ఖండ స్వాగత మిత్తు రాంధధ్రు. లనుఠాగస్ఫూూ రి శెడ్డ్య(గణే ! 

ఖీ 

ఆజిన్ మార్శ్యొగ మాక దిగ్విజయ కనా కంచుకంబొ కుసుం 
బాజెండా నెగంగట్టి వాజ్బయ నరో మాధ్వీ వీపొ సొరతిన్ 
మోజుల్ మోజులో మాూాయనుంగు, 'బెనుంపం బూంపోటం బోమీంచి చే 

రాజుల్ త్నీత్సతిభాంక "రెడ్డికులధీర (పాచురీచ్చాయ సీ | 
'భేజోరూపమునందు భరాిదము నీతిన్ రామలింగా(గణీ ! 
Ses ae శ న్ కరకర ఖ్ 



"మల్లాది సూర్య నారాయణ ఛాస్త్రీ 

1880 
జెలనాంటి జై దిశ (బాహ్మణులు, కల్లి! జేంకమాంబ. తండి! 

శ్రీరామావథానులు. జన్మ స్థలము! చినకడియళ్చులంక [దీనికి బుల్లీ అ ంక- 
మల్లాదివారిలంక యని 'నొమాంఠరములం] జననము 20. 2. 1880 *ం|| * 
(కనూధి మాఖశుద్ధదళమి. (గంధములు! ౧. నంన్మ్భత వాబ్బ య చరి త్ర 
[2 భాగనూలు. ఆం(ధ్రవిశ్వళళా పరినత్సంచురణములు, ౧ వైదిక 
భాగము, ఎలి, లౌకిక భాగము] బీ. అం ధభాహెనుశాసననము [2 భాగ 
నులు, చరితాత్భకవ్యాశరణమా] వం అం(ధ్రదళరూపకము [| తెనులు 
నీత ౪, భాసనాటకశథలు[ వచనము. 2 భాగములు] ౫. ప్రేమ 
తత్వము [న్వతం(శ్ర పద్య శావ్యము] ౬, ఉర్తరరామచరి క్ర [ఆంధీ 
కృతి] 2. భీన్న(పతిజ్ఞ [స్వరం[త్రశాటకము] రా. ఆం(ధ్రభవిష్యపర్యమయు 
_పద్య(ప్రబంధము] గ భవభూతినాటకవచనము. ౧౦. విదురనీతి. 
గగ మ్రీభర్నబోధిని, MD, సత్య॥ ర్రిసొటిక. ౧౩. కవివిడంబనము, 
౧౪+ మవాఫారత విదుర్శనము, 

సంస్మ్భృతరచనములు: ౧. (ట్రవ్మానూ్యశార్థదీపిక, ౨, రజో2ఒన నర 
వివాహము, 3, సంస్కృత భాసా [ఇని 'సష్టీపూ ర్తి సంపుటములో 
ము ద్రీతములు] ఆనేక ప(లీకలలోే వ్యాన రచనలు, 

(శ్రీ? సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారు సంస్కృతాంధ్ర ములయందు? 

గావలసినంత నికొరమైన పాండిత్యము గలవారు. ఈ పాండిత్యమునకు 
దీటయినది వారికీం గల యభీని జేశము, సంస్కృత వాజ్బయ చరిత్ర, 
అంధ భొపూనుశాననము మున్ను గా వారు రచించిన కృతులు శాస్త్రి 
గారి పట్టుదలను (బైదర్శించుటకుం బట్టుగొమ్మలయినవి, ఆయనకు 
గవిగానున్న కీర్తి కంకు, నధ్యావకుడగా విమర్శకుండుగానున్న "వేరు 
పంపులు "పెద్దవి, వనునలా, సూర్యనారాయణ కా (స్ర్రీగారు నలువది 
సంవత్సరములు ఉపాధ్యాయ పదవి నిర్వహించిరి, ఆ నిర్వహణములో 

ర్5్ 
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వారికిగల గ్రద్ధానియనుములు చక్కొనిని. మహా పండితులు చర్ల 

బ్రహ్మయ్యశా ప్ర్రీగారి సన్నిధిని వ్యాకరణణాస్తాధ్యయనము చేసి, 

“శెనగలు స్యయంకృమినిజూచి యుభయభాపాొవిశారదుకై 1900 oi 

అమలాఫవురము మైనూూ-లున నుపాధ్యాయులుగాం (బవేశించిరి. అది 

నాలు గేండ్తయినత ర్యాతీ ఆం[ధసాహి త్యపరివ వత్తు న్యవవా రగా నొకయేం 

డుదోోగ నిగ్యవాణము, 1915 లో రాజమండి 'బ్రనింగుకా లేజిలో 

నభ్యాపకత, ఆపదవి యొక వత్సరము, పదపడి, అనంతపురము కుశా 

శాలలో నురాండేండ్లు, మరల 'రాజమ హీం([దవరము అర్ట్లు కాలేజిలో 

1919-1981 నడువు వం(జెండు వత్సరములు పండిత స్థానము, అక్కడి 

నుండి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ కళాశాలలో పదియేండ్ల పాటు విద్వ 

భ్సదవి, ము త్తృముమి ద నాలుగుద శొబ్జులు పఠన పాఠ నములలో 

శాస్తు)లుగా రాతి తేజిరి ఈలోవుననే వీరు కొన్ని గారవోద్యోగములు 
నిర్వహించిరి, వేంకటగిరి రాజావారి సంస్థాన కవితొవదవి 1909-1919 

మధ్య, జటప్రోలు సంస్టానవిద్యత్ స్థానము 1910-1917 నడుమ, 

నారయ్యప్పారాను సంస్థాన విద్వత్కవిత్వ పట్టము 1919-1926 నడుమ, 

ఈవిధముగా సంస్థానకవుతై యుపాధ్యాయునై. యం లే నాసులకిందణికో 

విద్యాభిత. పట్టియుండుటే సూర్యనా రాయణ శ్రా స్ర్రీగారికి సుస్థిర 

నైన యశస్సు “'శేకుటినది. దీనికిదోడు (గ్రంథరచన. శాస్త్రిగా రేను 

వాదము లేకాక స్వతంత్రరచన లు కూడం గావించిరి. వారి కృతులన్నియు6 

"బాక్యములుగా నిర్జీ తీములు, “సంస్కృత వాజ్ఞయచరి(శ్రము పరిది 

శాశ్వత ముగా నుండం దగినగంథము,. ఒక ద శొబ్బము జేసి" నిరంతరకృవి. 

ఫలము. వై వైదిక వాొజ్భయ ము, లౌకిక నాజ్భయమునని చిండుభాగములుగా 

సి గ్రంంథము విభజింపబడి (వాయఃబడినది, ఆంగ్ల ముతో పీవణకు 

సంస్కృతీ పోబ్బయ చరిత్రమునం గలపొరపాటులు పేరుకొని మనో 

వారము నీర్గుష్ణము నగు ఫక్కిలో ఏ ర్మీగంథము సంభానించిరి. 



మెట్ల సూర్యులు “యి? ౪ (బ్ర) జ 

శ్రీ నింక్టగిది నంస్థానాధిపతుల (పోత్సావాము క నో క'నిజీవిత 

ములు” శ్రిశొస్తు ఏలుగారు “తెనుంగులో రచించి వెలువరించిరి. ఈరెండు 

(గ్రంథములు సూర్యనారాయణ శాస్తు)లుగారి యశోలతకుం (బౌకులు, 

పింగళి సూరనార్యుని “ కళాపూర్ణోదయము ” ము[దణదోపముల 

తోను, విరుద్ధ పాఠ 'భీదములతోను నుండీ యర్థావగతికిం గప్ప పెట్టుచున్న 

దని శాస్త్రులుగారు పర్మిశ్ర మించి, పాఠ భేదములు గుర్తించి సరిపజిచి 

భావ ప్రకాశిక యను టీకతో, ఆనుహాశావ్యమును లెస్సయగు తీరు 

లోనికి. గొని తెచ్చిరి. ఇది ముద్రింపించిన నారు పీరికాపురాధీశ్వరులు, 

మల్లాదివారి షపాథములు కొన్ని ససియైనవి కావని తరువాత విమర్శ 

నములు తలసూపీనవి. ముఖేముఖే సరస్వతీ ! ఇాస్తులుగారి వాజ్మయ 

వ్యవసాయము నిస్సామూన్య మైనదికాని, అందటుకు నందునది కాదు, 

(ప్రాచ్య భాపావండీతులలో నిట్టి ప్రగాఢ మైన యభీనివేశము గలవారు 

పెక్కురు లేరు; ఇట్టి లోకజ్ఞతాసంప త్మి గలవారును దక్కువగా 

నుందురు, వీరు ఆంధ్రవిశ్వశళా పరిషత్తు “సెనేటు అకడమిక్కు_కౌన్సిలు, 

ఓరియంటల్ ఫాకల్టీ? మొదలగువానిలో సభ్యత నంది పండితులకు 

మన సంస్క తొంధ్రములకు నంబంధించిన తీరమూనములు తెచ్చుచు 

నందు గొన్నింటిని సఫలము కానించి యున్నారని (ప్రముఖులు 

ఇస్సు చున్నారు. ఇది. శొస్తులుగారి లోక జ్జ తకును గుబుతుః 

1927 సం॥లో శొ(స్త్రీగారి యధ్యతుతనందిో ఉపాధ్యాయ పండీత 

సరివత్తు” నేయ తెలులుజీలలో నలుమూలలం (కాకి దొరతనము 

వారిబేం గొన్ని యుపయోగనులు చేయించుకొన్న ది, 

ఇాస్తులుగారి “ సంనలృత్ భాపారచనలు ' వారి పప్రపూర్తి 

సన్నాన సంచిక చివరం (బచురితములయిననీ, అవిచూఛినచో గ్ర్వాణ 

బాణిలో వోరికిం గల ద్రశిత్యము నై పుణి వెల్లడి కాగలవు, 
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“ఆంధ భాహానుశాసనము ” అను వీరుల వీరి వ్యాకరణ గంథము 

నరు గొప్ప (ప్రతిష్ట, వచ్చినది. ఈయనుశాననమునకు శాస్త్రులుగారు పడిన 

పరిశ్రమ మనంతము, ఎన్నో (పాచీశాధునాతన (గంథములనుండి 
(ప్రయోగములు నేకరించిరి. ఈకృవీ. వ్యావహారిక పదశాసకముగా 
నుండుటవలన6 గొందణు (గ్రాంధిక వొద వీరులు శాస్తు:౫ గారిని మెచ్చర, 

పోన్కీ వారికి మెచ్చులక్క. అ లేదు, తోంచి గొప్పక్చవీ. వేసినొరు, ముందు 

నాళ్ళు వారి శాసనము శిరసొవహించయంగల వని నేడు నూచనలు 

నబడు చున్న వి. 

ఉత్తర రానుచా (తాం ధ్రీకరణము వీరిది చక్కలానున్నది. * అదై (తం 
సుఖదుఃకు గమ ? రి త్యాదిశ్లో'క మునక శొస్తులుగారి యనువాదపుం 

బొందిక యెంత సుందరముగానున్న ది ! 

సకలావస్థల నేది కష్టనుఖముల్ మైరించునో యేళమై 
ఏీకలంఖై న మనంబు నెందు. గనునో వి శాంతి యెందొప్పు సొ 
ర్థగ మందుం ది బెండ్లి యాది మృతి పర్యంతంబుగాం (జేనుసా 

ర్థకనకొ నేయ్యది నిత్యభోద్రమయి యా దాంసత్య మేసొరిడున్, 
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1883 
జై దిక (బొహ్మాణులు, తల్లీ! శేషమ్మ, తండ్రి: సుందరశళా ప్రీ, నివానస్టాన 
నముః తిరుపతి, జననము: 1658 పిబ్రవరి, సర్వజిన్నామ సంవత్సర మాఖ 

బహుళ కాదళీ మంళవాసరము, (గ్రంథములు: ౧. సీతినిధి | వచనము ] 

౨, కిడుపుతీపు, ౩ కపోతకథ ర. విశ్వాసము, ౫. మాన్నా ళ్ళుముచ్చట 

[ ఈనాలుగును ఖండ కావ్యములు | ౬, (పతీమానాటకము, ౭. కర్ణ 

భారము. ర మధ్యినువ్యాయోగము | ఈమాండును ఫాసకృతులకను 

వాదములు | బ్ భగవదజ్జుకము [ బోధాయనకృత (పవాసనమునకను 

వాదము] ౧౦. శృంగార శ్రీనాధము. [శ్రీనాధుని కాలము, కృతులు 
మున్నగు విషయముల క్రై పి విపులవిమర్శనము | ౧౧. తంజూవూరు ఆం[థ 

రాజుల చరిత్రము, ౧.౨. కన కాభిషేకము [ శ్రీ శాధునకు సంబంధించిన 

చరిత్రము | ౧౩. చాటుపద్యమణి నంజిరి, " ౧5 (ప్రబంధరత్నావళి. 

౧౫. తెలుంగు మెటుంగులు ఇత్యాదులు, 

ఎడ శెటీవిలేని భాపాూపరిశ్రమము-గడి బేటిన యుభయసారస్యత పాండి 
త్యములు - వడిగల కార్యదీ మా దతత -శెడిపోని తలంపులు_ ఒడిదొడు 

కులు లేని లేం తెనుగు కవితారచన - కడదాణశీన తా _త్వీకదృష్టి - ఈ 

విశిష్ట లక్షణము లతో (బుట్టిన మహారచబుతలు వేటూరి ద్రభాకరశాస్ర్రి 

జ (దొవిడము నసుకు ఆంగ్లమున వలసినంత పరిచయము, 

అచ్చుయంత్రముల మొగమిణుయగక మట్టిబుంగిన 'తొటియాకులను బట్టు 

కొని కన్నులు చిల్లులుచేసికొనెడి నిరంతర వ్యవసాయము, హః 

సాయము “చెన్న పురి (ప్రాచ్యలిఖక పు స్తకశాల్లలోం బరిశోధకపదవి, 

జక్క... వత్పరములు (పఖాకరళా (స్త్రీగా రావదవిలోనుండి మదరాసు 

సండితులజే జోహారులు చేయించుకొనుచుః బరిశోధనము గావించినారు, 

ఈ పరిశోధన ఫలితము శృంగార (శ్ర్రీనాథాదిగ్రంధద్యారమున? జెలులస 

వారు చరాజలాడుచున్నారు 
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శ్రీనాథుడు (ప్రభాకర శాస్త్రిగారికి నచ్చిన మహాకవి, ఆయనపర్య 
ములలోని ర హాస్యపు మిలంకువ లెన్నో యన్నుళొని శాస్ర్రైగారి సరీరవ్సు 

పులకితీమగును. * క్రీడాభిరామము” నకు నుపశాలమైన పీఠికవాసి దానిక 
వెలుగుచరావీన మహాశయులు వీరు. “* వారవిలానము” వీరు సు 
పజుపలా నాసందము[్రణాలయమువా రచ్చువేసిరి,  ఏరొకతీరునకు, 
దెచ్చిన కాశీఖండము వావిళ్ల వారు వెలువరించిరి. (శ్రీనాథుని (గంథము 
లలో నెన్నో పాఠములు (ప్రభాకర ళా(స్ర్రిగా రముూల్యపరిశోధనము 
గావించి ము _త్తిదూవీరి, 

(ప్రబంధం త్నావళి = బాటుపద్యమణిమంజరి -- శాస్త్రిగారి పరిశోధ 

నపుం బంటలు, * తీంజావ్రారి యూంధ్రరాజులచరిత్ర * కు వీరురచించిన 
“తొడిమ? గొప్పది. ఆంధ్రవిశ్వక భాపరిమత్తు (ప్రకటించిన * రంగనాథ 

రామాయణము ” నకు ఏరిససోయతి "పెద్దలు (ప్రశంసించిరి. “తెలు 

మెతుగులు? అనుకూర్పులోం జూలంగ్రొత్త విషయములు మనము. 

(గహింపంగలుగుదుము. * బేళికవిత ? సేకరింపవలెనన్న యాళ వీరి! 
గోండంతయున్న ది, ఇది యిటులుండంగా, శా స్రీ గారియా్యార్మీకదృ్టి 

సాధారణుల కందరానిది, పర మేశ్వర ప్రీత్యర్ణనును సంకల్పముతో ఏర. 
(ప్రతి కార్యము చేయుదురు. యోగనిస్టాగరిన్టత యున్నది, మానసి, 
శాంతి శారిరక స్వాస్థ్యము వీడినవారు ఏరినాగమ్భతముచే నుపరితృప్తులగు 
చండుట కనుచున్నాము, * న్వయంతీర్లః పరాంస్తారయతి ? ఈయాగాణ 
కము శాస్త్రిగారి పట్ల వర్తించును మానవసంనుము విజ్ఞా నవిలసిరము 

కాపలయు సనంగా (పభొక రశ న్ర్రీగారి వంటి రచయితలే తెలుగునేల 

కవసరము, గాంధిమబోత్మ్కుని పని_తొశయమనులు వేటూోరివా! 

భొజబంతులు, వరి * గాంధిరామాయణ " సంకలనవిషయమను నిటీవల 

వినియుందురు. ఈశ్వర తత్త్వము గుర్తించిన నుసోతర్శుండు గాంధియే 

యనా క tnederaohu me) or AE DR శా ఉక తె Wa ఆ. Depo “జ 
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యడశవతో (దన పాండితీ (పతిభలు చాచుకొనుచున్న పండితుడు 

(పభాకరశొ (స్త్రీ _ ఈ వినయవాదము విను(డు. 

స. అజువము వాడుకభావ. తప్ప.(గాంథిక భావ నాకురాదు, 

ఇంగ్సీషు అనలేరాదు. చిరశ్రవణమున 'నేదో గుతికిం గొంతయెడముగా 

నరమగుట గాని యందు నా శేమా(త్రము నెజుకలేదు. తెలుగులో 

శదోకొంత తంటాలు పడితి ననుట తథ్యము. ఆంధ నాజ య సౌధ 

నిర్మాణ కర్మకారులలో జను నొకండ నగుదు ననుకొని కొన్నాళ్లు కూలి 

పనిచేసి మట్టి ముద్దలు దూూాసితిని. చేతులు కడిగికొను దశలో 

నివ్వుడున్నాను - నొ యాభ్యాల్నిక పరిశ్రమమునకు సంబంధించిన 

విషయము లితరులకు( జభియవలసినవి గావు... లెలుయగు 

చేను నేర్చిన నాలుగు ముక్కులకు పూజ్యులు, గురువర్యులు నగు 

చెళ్ళపిళ్ల "వేంకట శాస్ర్రీగారి_ గురుక్వానుగ్రవాము (పథానాకార 

ణము. ... .వాబ్బయవిమయమున నాపై గొన్ని యప్వులున్నవి. 

అవి యొస్వుడో తీర్చవలసినవి. కాని "పెక్కేండ్తనుండి యువేక్షుతోచే 

యుంటిని, ఈశ్యరానుగ్రహమున్న నందుం గొన్నింటినేని యిశ( దీర్చు 

కొనంగలుగుదు నేమో |” 
“భారతి? (ప్రమాధి కార్తిక ముం 

నిరాడంబరమైన యిట్టిబతుకు ఆర్థిక ముగా ముందునకు సాగకపోయి 

నను అధ్యాత్థికముగా నందన వనము వంటిది. “వేటూరి? వారికి 

సతీర్థ్యులగు విశ్వనాథ సత నారాయణగారు * (త్రిశూలము ” వీఠరికలోం 

_ద్రభాకరశా(స్త్రీగారి యుెవీకు, కిటులు చింతించినారు, 

చేటురి వోరి వ్యాఖ్యలును బీ్రకలుం బెలుంగుం బాలంతికిన్ 

జేటులుెరీగు గందవొడీ పెట్టిన పూతలు ; నంతయయ్యు వొ 

శీటిళె పట్టి జీదతన మే భజయింతురు, చెంతయయ్యు నో 

నాటకు గెక్కు-టో ! శలుగునాయటికి నాంటికి నాంటి కక్ళు_టా ! 
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భాషాపరిశోధకులు, విమర్శకులు కవులుగా నిపట యస, 
ఆ యదృష్టము ఒక్క (వభాకరశా స్ర్రీగారిెకే పట్టినది. కడుపు తీపు_కపోశ్ర 
కథ = మూన్నాళ్ల ముచ్చట జా మత్త విలాసము = భగనదజ్ఞుకము = 

(పతినూ నాటకము మున్నగు కృతులు శాస్త్రిగారు వెలయించినావు, 
వీనీలో సగము ఆంధ్రీ కృతులు = సగము ఖండగ నులును, ఖండకావ్య 
ములు కలకండములు, వేటూరి కవి "జెను, గురుకుల కూర్పు నేర్చు 
నబ్బురముగా నబ్బించుకొన్న చతుకుండు, పద్య = ౫ద్గముల రచన 
నంచి చిక్కోగ నుండుము, 'పెద్దనవలె రచనకు గొప్ప బింకను నిచ్చు 
నమర్గత యున్నది, ఎజుకం దవిలిన హొకనీసము (నాసెవ, 

కురులు చిక్కార్చి దిక్కులు గాంచి శోలాంచ 
లము లన్దుకొని కొంచెలం వోలంచి 

మొగము మంగళసూ[తమును నోలగందంబు 

పనుపునం బూసి మన్ విసనివై చి 
గుమురొత్తు వులకల నిమిరి పొక్కిలిబంటి 

నీట నీరెండ మైనాట డిగ్గి 
గుమ్ముడీ మూటగా గూర్పుండీ చిగురాకు 

దొవ్పదోసిళ్ళ సీ రప్పళించి 

దరిని గల (బొవ్మ్నాణుండు మంత్రములు పలుక 

నల కనకోగ్నాతి కృష్ణలో జలక్ మూడ 

గరం బోసిన పొంగు బంగార మనలో 
నంగ కాంతులతోడం దరంగలాడ, 

“కడుపుతీపు' లోనిది, 

పదముల కుదిరికను భావము ఫొదుపును (గింది పద్యములలో 
నరయవచ్చును, 

yy | | 
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భాలింతేతనము తోడనె 
నూలింతే తనమ్ముు నచ్చి సోలించుట ని 

ల్లాలికిం బని తోడని చెల 

కూలికి నొక దాసిపకు చు; గుదిరిచె నతయన్, 

ఎల్లి దానివేకు నల్లనిచాయది 

వయసు వదియు నాటు నతృరములు 

కూలి నాలి నేసుగొనుచుండెడిది గానం 

జిక... నయిన మేని “చెలువు గలది- 
“మాన్నాళ్ల ముచ్చట నుండి - 

ఇఏియెల్న నిభ్రాగసననుండలాా, శాస్త్రిగారు “వాగతిి యను ీర్షి కతోం 

గొన్ని పద్య సులు రచించిరి, వానిలోం గొన్నింటినే యిట (బ్రదర్శిం 

తును. సాహిత్య సకచకాన 9 చేవిగయుగా వారు గుర్తిిపలగలిగిరో 

తెలియ గలుగును, 

అంబన్ సరస్యతిళ౯ భళా 

వొంబరఏథీ విహార నష్టే ఛ్యానిం 

వం బూనితి నాఫావం 

బంబరపీధిన్ ముపోవిహోరయు సలిపెన్, 
# 

అకసముశీసి సరాచితిః 

బై కిం బయికి నింక బైకిం బయికిం బయికీన్ . 

దూకుచు నెట్లో పోయిన 

పోశై నాభాౌవ మెందొ పోయెం బోయె 
* 

అనంగ మిన యాకనంబునందు నెందొ యెట్లా యే 

మనన్ గలన్ జుపాకి గుంటి యంతకంచ వేగమై 

56 
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కనుంగొనంగ చాకో పోక గంద్రగోళమయ్యె $ నా 
మనంబు, నేను లేము = మేము నూయమయ్యె నయ్యెడన్, 

* 

మూర్చ యే మొ లోన మూాబ్లు వినంబడె 

నునుటు గల దొోొకింత మసలినాండ 

తోం నొడలిలో నెదో వేతన-యటో (గ 

్సింంప నాన్వ'భౌవ మింపు లాలి? 
* 

చానిగుర్తు పట్టి యానంద మందితి 
స్తై దాని నంటి పట్టి ఫొంటి 

(వజ్ఞ 'వెలసెం గన్ను పజనీతి; నది లోనె 

లోన కొంచు వెలికి రాన రాదు. 

(పథాకరశా స్రీ గారి తాత్తి (కొదృష్టి, యా పద ఫ్రములలో సుస్పష్ట 

పడుచున్నది, కనితొపారమ్యుమును గుజీచి వారి సందేశము మనము 
మననము వగేసికోవలసియున్న ది, 

“. . .తాత్త్వికునీలో కవి తొంకములును, కవిలో తా త్రిక తొంశము 
లును గూడ ననుగతము లై యుండవద్భును, ,, క , తొత్తి్యకుల తత్త 

జ్ఞానము జరుగగా. సెరుగలా తన్ఫూంకున కవితలో తాత్తి [క్ 

'తొంశములు పెరుగంగా 'పెకుగలాణ సంభమున తాత్త్విక తాశ్రద్ధ పెచ్చు 

"పెరుగును, అపుడు కనిత తేట జేరి క్రమపరిణామముతో. బరమార్థ 

పరాయణ మగును. కృతిమ కవితొవిడంబనముల కపుడు తా వుండదు, 

కవి కపుడు సత్య(ప్రతికృతి కల్పన నునావళ్యక మగును. సౌందర్య 

సముచిత మయిన యా పరమార్థ మే, అనలా సత్యమే యస్సుడు వాజ్మ 

యాకృతిం డాల్చును. పదునాటువ న్నె బంగారమును మించిన మేనిసౌరు 

గల శుద్ధసా త్రి రక్ కేశో విరాజితునకు బంగారపు టలంకారములతో, 

ఖనియీమి $,.. 446244 
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ఇట్టి దివ్యసం దేశము లందిచ్చు రచయితలు మహాత్ములు కారా? 

ప్రభాకరశా స్ర్రీగారి జీవితము మనరచయితల _ కొరవడిగానుండ వలసినది, 

తిరుపతి కళాశాలలో నుపాధ్యాయవృ త్తిలో నిపు డున్నారు. (గ్రంథముల 

వలన గొంత రాంబడీ నచ్చుచున్నది. ఇది యంతయు నతిఖ్య ఛ్యాగతుల 

సత్కారమునకు వినియోగింపం బడుచున్నది. భోగ త్యాగములు 

సరిగా నలవజుచుకొన్న వాగిలో శా(స్ర్రిగారిది యు త్త మస్థానము, మతి 

యొకటి ౩ సమాజసంస్కా-రమును వాంఛించుటయే కాక్క ఆచరించి 

చూపుట వీరిలో గొప్ప విశేషము, (క్రీ విస్సా అప్ఫారావుగారు, (ప్రభా 

కరశాస్త్రులుగాగును విభిన్న శాఖీయు లయ్యును వియ్యమంది రనుట 

చెప్పదగిన విషయము, ఎన్నో విశిష్టలత్షణములతో నిండారియున్న 

వేటూరి పండితుని సాహిత్య నేవ ఇాశ్యత మైనది, ఆయన ెడ్డి రాజ్య 

చరిత్ర పరిశీలనము, చార్మితకులకు మేలిబాట చూసినది. ఆయన వీకికలు 

మహాగంథములై. పొలుపారుచున్నవి. అంధ్రకవిక్క, అరసున్న, ఆంధ్ర 

లిపి సంస్కారము, వింతనిభుంటువులు మున్నగువిషయములపై వారు 

చర్చించి (ప్రకటించిన సత్యములు మజుచిపో రానివి, ముద్దుముద్దుగా, 

రన కుల్యలుగాం (బ్రవహింప' జేసిన వారి ఖండకావ్య రచనలు 

సమొస్వాదింపం ' దగినవి, భఛాపూంసారస్వత పరిశోధనములందు (ప్రసిద్ధు 

లైన (ప్రభాకరశా(న్రీగారి జీవనము విద్వత్కవిలొ కమునకు విజయ 

వై జయంతిక + 
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1800. 
జన్మ నా నయ. విశాఖుపట్టణ నుండల యులోని పొందూరు దగ్గిలా నున్న 

అనంద పురము, (సకృతనినాసుము ! ఆనంతఫురకు, జననము 2 1090 ఈం! 
(గ్రంథములు : మతము = ౧. అధర్వ వేదము [మూలను (పతిపచార్గము 
తాత్పర్యము] ౨. బు గ్వేదసాయన | భాప్యోపో న్రైరీనునకు తేలులు] 
3 భగవద్గీత | వంటన దనము] ఇత్యాదులు, ప్రతి ధమనులు ? అపస్తంబ 
ధగ్మన్మూక ములు ౨, గౌరమధర్మన్యూత్రములు (తయింగు వచనకు ] 

ఇత్యాదులు, ఇతర ముత! గంధములు !. ౧. (శ్రివిిటకముటు ౨. ధను 

పదము 3. అళోటుని భర్గ శాసనములు | సొలిమాలము, సంస్కృతము 
తెలుగు] రో గౌతమ బుద్దునిజీవితము ౫, జైనమగము ఇ. శ వనీద్ధాం 

తము ౩. బసజేళ్ళగుని ఇరిభ్రను రొ అత నీ ద్ధాంతము ల కురొను 

' నరీథ్టు _ఇస్టాముముూల(గంథ రు సక తెకుయగు ౧౦. బులు [పాశ 

(శొత్తనిబంధనలకు తిల దగు] ౧౧ సగ్యమత్ర సొమరన్యము-- సంక్క్ళుక 
భాపాక్ళతులు = ౧. నీద్రాంత కౌముది (మూలము, తెనుంగు వివరణము] 
అవి. విక మాళ్వ కా మొయము- ఇత్యాదులు, శమ ంధములు $= 

౧, తర్కుంసంగనాము ౨ కిశునున శళ్ళాస్త్ర కు ఏ, (పనన తత్తును ఇళత్యా 

దులు జగ ఇస్ర ంథములు చరిత్రేక్ళతులు Se రోమను, (గ్రరు, రసా, 

బీనా, జపొను, బర్మా, అంధ్ర ఇత్యాది చేశ దర్శిర్రములం "మొత్తను 
20. జీవిక చర్చి త్రేములు ; గాంధీ చరిత్ర, టాలొస్టాయి చరిత్ర మున్నగునవి 8, 
భాహాళాస్రక్ళతులం = ౧. ఆంధభోసా చరిత్ర (2 భాగములు] 
ఇత్యాదులు మొత్తను 8, సంస్కృత _పొళ్ళళతాొది వాబ్బయ చర్నిక్ర 
(గ్రంథములు 14, ఫాహాన్యయం బోధినులు 15, విద్యావిధాన (గ్రంథ 
నుఖ మొత్తను 10, అంధ్ర వాబ్మయ చరిత్రము [10 సంపుటములు] 
కని జీవిత గ్రంభములం మెం త్తరు 20, నాటకములు నం ౧ అంబ లేళ 
మండి శిఖండి ౨. అశ్టతాను క అచ్చి లేక్ శాపునలపు ౪, సెండ్లీ 
౪M బాటే (పరికోధకను] అ. నాటక బాటను, [వోస్యము] 
జ శిమ్మరును, రొ, బొమ్ము పొ రిల ౯ నుధురంతికీ ఇత్యాదులు 
ముర్తరు 20, పద్య శావ్యములు = ౧, రుబొయల్ "ఉమార్ ఖయమి: 

్లి [ గ 
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2. కు కాంబ 5. ఇసొనుదేక కనిక [తొలిసంజ- తెలిచాయలు] 

ఇత్యాదులు “వెంత్తిము. 11. నినుంటునవ్రరు ఫా ౧. సంస్కృతాంధ్ర 

నిఘంటువు, ౨. ఆచ్చికపద నిభుంటువు, క, నన్నయ భారత పద 

కోళము రో, తేనుణగు సామెగలు [1,50,000 సా మిళఠలు తెల గుదేళమ 

లోనివి] ఇత్యానులు 18. 

WORKS IN ENGLISH 

(1) Translations from Tikkana, (2) Transla- 

tions from Potana,. (3) The songs of 

Tyagaraja (4) The dance of the Rain-drops 

(Modern Poetry,) (5) A Survey of Telugu 

Literature (6) Modern trends in Telugu 

literature— 

పయిని “పేీర--ానం బడిన (గ్రంథములలో గొన్ని మా(త్రము ము(ద్రితములు, 

డాక్టరు చిలుక "8 నారాయణ రావుగారి వేరు తెలియని వారుండరు. 

అయన ఎమ్. వీ. పి హెచ్, డి, ఎల్, టి. అనంకపురము 'ఆగ్రోయా 

(శ్రమము వారి యననికి, కాని, ఆంధ్రభాషాచరిత్ర (ప్రణారమునకు 

నారాయణ రావుగారు యానజాం(ధ్రము సంచారము వేయుచుందులు, 

ఇప్ప, వారి వయస్సు షష్టీ, ఈమ: దిమిలో భావవుప్టీ కలివింం దెలుయగు 

'జీశమే శాదు భారతభూమి సర్వము సర్యటింపం గలుగుచున్నారు, 

ఈమానిసి భౌతికముగా (ద్రఢిస్టుంయశా.డు. “దర్భపుల్ల వలె సన్న మైన 

గాశత్రము. ఒకకన్ను కొంచెముమెల్ల, నుజ్సీ వ్యక్తిని జూడలా, సపాడ 

లత్షూపుటల పరిమితిగల వోజు శ్రాయమును సృష్టించిన మహారచయిత 

యాయనయేనా, అని సంకయించుకొనునంత్రటి చిత్రము. ఈ నడుమనే 

కర్ణాటక బేశయా[త్రలో భా ర్యాడ, నుబ్బళ్ళీ, బిజొపురము, బెళ్ళ్ళూరు 

మున్నుగా నెస్నో పట్టణముల సంచారము గావించి యాంధ్రవాజ్మియ 

Ep సి నుగ్గడించివచ్చినారు, దర్శంగ, వారణాసి నున్నుగానున్న 
Ca 1. 
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పట్టణ ములలో నున్న అఖ ంభాంగరచయి కల మహాసభలో చాలుగానీ 

తెలుగు. జీశభాష విశిష్ట్రతీయిట్టినా ! యనివింపం జేయునటులు 

మాటలాడిశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర) ప త్యేకిత్నీకై ఒడుమునట్టిపనివేయు కర్మ 
ఏరులలో నారాయణరావుగారు నొకరు, అయనది వజ్రసంకల్పము, 

ఆయన కానించిన భొపూావాజ్మయ చర్మిక్ర పగిశోధసము లనంళములు, 

అంధవిశ్వని ద్యా ౨ యము ప్రకటించిన రెండు పెద్ద సంవుటములలో 

నారాయణరావుగారి భాపాచర్మిత్రపంలీలకగ రూపము గట్టియున్నది, 
ఈ [గ్రంథము రావుగారి సేవకు లకు మే కాకుండ, మనఫొవకు మండన 

మును, ఈ (గ్రంథ ములో గ తొనుగతిక మైన విమర్శను కొక్క సొంత 

మైన పగిశ్రమము హెచ్చుగా నున్నది, అది కారణముగా నిట్టి కృతులు 

సక్కు_కొలను ననూరాధన యాగ్యయులు కాయలయవి,. తెనుంగు 

నకు (దావిడ భాషా సంబంధమునుగుటిం ది నిజుపీస “కౌల్ జెల్’ సిద్ధాం 

తమును గాదనుచు నారాయణరావుగారు చేసిన యమోఘ కృషీ 

వారి “అంధభాసూచర్మిత్రి మేలిపంట, ఏరి సిద్ధాంతములప్రై రానారిక 

ములు పెలువడుచుండుటయు గమనించుచున్నా ఘు, వమైనన్కు ఒకరి 

దారి ననుకరంచుచుంజేసిన వినుర్శనముకంు, స్వతంత్రం చేసిన 
నిమర్శనము హృదయములకు వాత్తుకొని నిలవగా నుండుటకును వీలగును, 
ఇట్టి స్వతంత్ర పర్మిశ్రమము నారాయణ రావుగారిని వలచినది, నాబ్బయ 

చరిత విషయములో నారాయణ రొవ్సగారి జారులు ళొన్ని (పొమాణీక 

ములు కావనుకొందురు, ఈ నిషయనున నేను బొత్తిగా నజ్ఞు,డను, 

చరిత్రపరిశోధన మొక బండపనియనియు, చరిత పరిశోధకుల 
హాదయనులు రసొర్ష్రములు కొననియు ననుకోనుట పరిపొటీ, అడి 

చే(టి "కాలమున భాలభొగము తీగ్గినది. (శ్రీ (ప్రభాకరశాస్త్రి, సోను 

శీఖరశర్శు ప్రభృతులు ఇరువై పుల వాండిగల పండితులు. నారాయణ 

ఇశ్చగారిని నారి యోాచించినపుడ్కు బీ కేశలింగముసంతులుగారు స్ట 
వం క 1 Dre Sage 4 
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ణకు వత్తురు, పంతులుగారు వేరుగొన్న చరి తశ్లోధకు లే. వారి కవితో 

కళాభిరతీయు జగద్విఖ్యాతీము, కావ్యములు, (ప్రహసనములు నవలలు 

నాటకములు వందలుగా రచించిరి. వారివలెనే పరిశోధనశ కికి. దోడు 

కవితా సౌందర్యను నుపాసించిన కవులు వారక ఏర్రి 

ఆంబి అలా “అచ్చి” "ఇరిదలంబన నొటకములకు( జెలు:గునాంటటం బీరు 

వచ్చినది. నవ్యసాహిత్య పరివత్రు సస్థాపక్షులలో, అధ్యత్తగణములో 

నారాయణరావుగా ధొకరు, అభ్యుదయ రచయితలలోను పీరికి సభ్యత 

యున్నది. అనంగా ఆధునిక సాహిత్యదృష్టీ పి కత్యధిక ముగా నున్న 

దనుట. ఆయన పద్యములు ఛందో బంధమున (వ్రాసెను, పాటలును 

(వాయును, *మహానటుని మయూారనృత్యము' అను నీరుతో కాశిలో 

జరిగిన అఖిల భారత రచయితల మహాసభలో ఆశువుగా. 'బాడినగేయ 

మొకటి నారాయణ రావుగారు [వకటించినారు. అడి కొన్ని చరణములు 

మనవివేసెదను, అజువదియే-డ్లు నిండిన రావుగారు, ఈపాటలో ఇరు 

వది యేండ్ల యువకుండ్రై కనివించుచుండె నని నా కాసందము, 

ఈసదామహాశ్థు శాన = వాసీ కాళిశొవిభుండు 

విశ్వనాధుండిపు డిజేమొ - యీ చిదంబర (ప్రచండ 

కాల మేఘరాళి జూచి = యానందం బంతకంత 

కతిశయింపగా మయూర - నృత్యముతో మూదలించి 

నంది"కేశనాట్యరీతి - డుంఠినాధ లాస్య ఫణితి 

మించి తొండవించె చే డీజే మొ - రండు గణనాధులు |! 

ఖు 

కాళ్ళకు గజ్జెలు - కటిమై ఫులితోల్ 

వాస్త, కంఠ, భుజ - మస్తక ఫూత్క్భు 

త్సర్చ భూవణుండు - మహానటుడు 

నృత్యమాడు లాస్యమాడు 'తాండవించ్లు 
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నోంకార (శ్రుతితో నారాయణ రాయరచిత 
గీత మునకు నొ సహృదయసభ్యు లెల్ల 
తాళగతుల జతులతోడ నునోవీధి 

తాముగూడ తాండవిప .. ఇదిగోనృత్యము 

భారత భూవమిా నాయన్య దిశా 

(పచలిక రుంరూ మారుత (వేరిళంైై 
ఛారభొ రాలస. టై (కూకద్యక్ క్రోభితంబై. 
తధిగిణ తళంగ్ 

శళంగ్ ! తళంగా ! తళంగొ 

శ 

ఇదిగో ఇగిగనో (పచండ తొండవ మిదిగో, 

పాకీస్తా౯ా - (దవికస్తాళా 
లొ ససాక్ = చంీస్తాన్ 

ఖిణిల్ ! ఖణీల్ | 

థమా ! థామ్, 

ఈ యా'వేళశము నవీన కవులలో నందటికిని లభింపని యా వేము, 
నారాయణ రావుగారికి జీశ మనలా భావ యనలా నెక్కడ ళేని 

యుత్సాహము పుట్టుకొని వచ్చును. వీరు వ్యావజోరిక ఖాసా వాదులు, 
గిడుగువారి గురుకము, ప్యావహోరికభాషలో రసవంత మ్రైనట్టిది యు, జీన 
వంత మైనట్టేదియు నగు మూ-ర్షము (గ్రంథరచనానుకూలమైనది యున్నదని 
నారాయణరావుగారు సనిదర్శునము7గా జూటుచుందురు, ఈయన విమ 

రృనము మోమాటము లేకుండ సూటిగా. బోవును, *“నజీవభాన ను 
గూర్చి నారాయణ రావుగారు నిమ్మంర్షి చి (ప్రకటించిన యభి(,ప్రాయమిది;-, 

“= ..సజీవామయనంగా., , ,జీవముతో కూడిన భావ, (పాకృత జన 
భాపితమైనభావ, ఆ (పాక్ళతజను డిస్సటివాడే కానక్కరలేదు, ఏనాటి. 
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వాడైనా కావచ్చు. (పాగ్ళతానుభవములు నాభొవలో ఎన్నడైశా 

వ్య కృ పరిచిఉంశే అది సజీనభాపే. అవుకుంకా. కాబట్టి యాలక్షణము 

కలిగి ఉన్నంత నేపున్నూ కావ్యభావ. సజీవఫావ. శాదనడానికి వీలుబేను, 

కావ్యములలో ఉనవయోాగింపబడక' పోయినంత మా(త్ర ము'చేత అది నజీవ 

భావ కాకపోదు, భాషూ(పయోజనము సీద్ధిస్తున్న ంత నేఫున్ను అది సజీవ 

ఛభాపే, కాని అభాన శీవల వ్యావహారిక మై న్థూలజగటత్ర ఎవొారములో 

ఉన్నా శావ్యజగత్తులో తాండవించి సూశ్తే గృందియ(గాన్యాము 
మామే అయినా సంస్కృత వాణికి లక్షుణములుగా ఆలంకారిక 

శేర్చజిచిన దశవిధ గుణభూపీ.తమై దశవిధ దోవ వర్ణిత మై నునోవార రన, 
రీత్సి పొకశయ్య్యాలంకార శోభితమెఉం టే అంగ ఆదర పాత మూతుందని 

చేరే చెప్పనక్కరలేదు. 'భాపూశోభ కుపకరించి జాని జీవనును 

(పకటించే విధానము నాలంశాకికు లేర్పరించియున్నా రు, ” 

భాపూ - వాబ్బయనులకు నిరంణర నేన గావించు నారాయణరాళ్రు 

గారి విద్యా ఫ్యాసాదులను గూర్చి ముచ్చటీంచు కొనవలయును. అయన 

జనస్థానము విశాఖపట్టణ మండలములోని ఆనందపుకణు. "కాని 

ఆయనకు రాయలనీను వారుణానే పరిగణనము. జేరిట్లనను, నారాయణ 

రాన్ఫగారిది తెలుంగు బేళము సర్వముకు, ఈనీనుల గై గత భొవము 

నళించినగాని మనకు ము క్తి లేదు, 

వర్హాకిబుడి కళా శాలలోనుు విజయనగరము మహోరాట కళాధొల 

లోను రావుగారి అంగ్ల విద్యాభ్యాసము, పిజయనగరములో నుండ నే 
సాహిత్య కృషికి బీజావాపసము జరుగుట, మదరాను. విశ్వఏద్యాలయ 
మున, తెలుంగు కన్న డములలో: బట్ట భదతొా లాధము, తరువాత 
థొలంది కాలమున శీ నారాయణ రావుగారు “జాక్ట రు ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఈ 

బిరుదము 11 న శతకములోని తెలుంగు రచనను గూర్చి బోసిన పరిశోధ 
గ్? 
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నమునకుం బంట అనలు, నసివాంటికుండి రావు గారికి భాపూ-ాసారన్యశ్ర 

చరిత్రపరిశోధగత గో మంచియాస్థ, బోధనభాతుర్వము వఏీరిది గొప్పది, 

విశాఖమండలములోని “అరసవిల్లిలో ెండుపాఠశాలలు నారాయణ 

రావుగారు చెఒకాల్సిరనలా, ఆయన సేనణురాయణత యెట్టిదో 

భావింఫుండు. ఆపాఠ శాలలో నొకటి రై తుపిల్హ లకు, “రెండవది హారిజను 
లకు నుపయోగింగునవి, న్యనసొయను మోంద రావుగారి కెంతో 

నుక్కుప, గంజాం జిల్లాలో జరిగిన నూతన వ్యవసాయ పరిశోధనపు? 

బోటీలో వీరికి బంగారు పతకము బహూకృ్ళలి లభించిసది, ఉత్రరసర్కారు 

జిల్లాలో ఇంన్రీము బోధనళశ కీ దణారను చేయుటకు (7 “ఇన స్పెక్టర్ 

అఫ్ నూలు” ఉన్యోగము రావుగారి క్రీయంబడినది, ఈ యవకాశ 
ములో పీరు జర్శును- అమెరికా సంయు _కృరాబ్ధ్ధ విద్యావిధానములను 

గూర్చి తెలుస (బచారముగావించిరి, తరువాత, అనంతపురము కోళ్ళా 

శాలలో నాఖార్యక ము సుక్భహీంత నామ భేయులగు సెందజో శిష్యులు 

రావుగారి వేరు చెప్పుకొనుచున్నారు. ఈయదృష్టము వారిది మెచ్చ. 

దగినది, మదరాసు, మైసూరు, తన సానియా విశ్వవిద్యాలయనులలో 

నిన్నో సంఘునులకు ఏకు సభ్యులుగా నుండి గొౌరవముల నందిరి, రాజ 

నుహేందవరము నందలి *అం[(గ్రోతిహోన పరిశోధకముండలి కిం బెక్కు 
కాలము అధ్యక్షులుగా నుండి నారాయణరావుగారు వేసిన పరిశోధన 

కృపి, యమాభఘమైనది. ఆ మండలికి తాళపత్తగంథములు కొన్ని 

వందలు ఫీరు దొరవనోసిరి. చాల శొలమునుండి సేకరించిన భళిలా = 

తాను శాననములు, నాణెములు మండలికే యిచ్చికై చిర, ఈ యొ 

దార్యము చారిత్రకులకు శిరోథార్యమ్రనది. రాయలసీమలోని కృన్ల 
జేవరాయ వి ద్యావీఠ సంస్థకు స్థోపకత్వము, ఆధ్యత్యము నారాయణ 

రావుగారిది, ఇట్టి భాసా లోకోపకారకములగు కార్యముల  నలన( 

జలుకూరి వంక తీలకుండు మాయని యశన్ను నంపాదించెను, 
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నారాయణరావుగారు (వొసిన (గుథనులు శతాధికములుగా 

నున్నవి. ఆయన సారన్వతమునకు సంబంధించిన (పతిశాఖలోను విలువ 

గల వ్యవసాయముచేసి యెన్నో కృతులు వండించెను. నవలలు-నాటక 
ములు-జీవిత చరిత్రములు-భాహాచరి త్ర ములు--పద్య కావ్యములు-గేయ 

ములు--ఇవన్నియు (వాసికొన్నారు. ఉపనిషత్తులు, భగవద్లీత, అధర్వ 

వేదము ననువదించినాగు, “(ప్రపంచమతీ([గంథమాలి నెలఫొలపీ పె 

వొజ్బయములలోని రచనలు తెససంగునోనిక్షిు వాలం బరివ ర్త నముచేసి 

యిచ్చినారు, కురాను వరీఫ్లు--జెండా వెస్తా ఇత్యాదులు. నారాయణ 

రావుగారి లేఖని శతాధిక (గ్రంథములు సృష్టించినట. ఆయన వాబ్బ్బయ 

తపస్వి ; సారస్యతయాాజి 3  నాజ్బయ ద్వారమున చేశారాధనము, 

ఈశ్వర నేన సాగించుచున్న. మహాశయుడు, 

శ్రీ రావుగారి కృషిని గుర్తించి బిటిషదొరతనము 1947 జూనులో 

'మహానుహోోే సాథ్యాయీ బిమదము నిద్బినది నాయడు ఇండియా 

ప్రభత్యము, పరవ్రభుత్య'ులిచ్చిన బికుదములను ని'పే.ధించినంద్దు 

వలన పీరు దానిని సి స్వీకరింప లేదు. 1917 నవంబరులో కాళీ సంస్కృత 

విద్యావీఠము “మహళో ఫా భ్యాయి బిరుదముతో జోడు సాలువల నిచ్చి 

శావుగారిని సన్మానించినది. ప్రీ సాటకరచన, విమర్శన ఫక్కి- గమనించి 

“ఆంధ్ర బెర్నార్డుపా” యనియు వ్యవహరింతురు, సత్యమైన సేవో 

పరాయణత గల కళా ప్రపూర్ణులకు చికుద భారముతోం బనియుండదు. 

ఓరిది - పరిశ్రమ సేరిమి ప్రతిభా వ్యుశ్పత్తుల శేరిమి కలసీ చిలుకూరి 

నారాయణరావ్రపేర వెలసినది, అనంతవురమున, ఆ(తేయా శ్రను 

నాసములో నువని(త్ర జీవితము గడుఫుచున్న చరితార్థులు వారు, 

Ca] 
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L891 
జన్మ స్థానము ! మినుమించిలిపొడు అగ్రహారము, నివాసము (పళ్ళ 

తను మదరాసు, జననము: 1891 సం, రచనలు ౫ ౧, అం(ధవీగులు 

౨. అమరావతీన్తూపము, 3. చార్మిత్రకబ్యాసములు ౮. ఆం(ధ్రదేళచరి శ్ర 

సంగ్రహము ౫ రోహిణీచం[ద్రగు ప్తము [నవల] ఎన్నో వ్యాసములు, 
శాసన పరిహారములు, పీఠికలు మొదలగునవి. ఆంగ్ల్యగ్రంథములు $- 
1. Forgotten Chapter of Andhra country. 2. The His- 
tory of the Reddy Kingdoms. 

జీంటి చరి త్రపరిశీలకులలో సోమ శేఖరళర్శగారి నము మహో త్తను 
మైనది, కొనుజ్ణాజు లత్ముణ రావుగారి తరువాత (బామూణికత పీరిచే 

యని "కెలులస వారికి జక్కాని విశ్వాసము కలదు. లక్షుణ రావుగారు 

పీరభ్యద రావుగారు తొలుత' కర్ణుగారికి లత్యుభాతులు, విజ్ఞానసర్వస్వ్య 

రదనలో. జెద్దకొలను లత్ముణ రావుగారి! శర్మగారి సాహశయ్యసంప త్తి 

జేకుతీనది, నిశితమైన చూపు - నిర్మలమైన మనస్సు -- సవాజమైన 
కళారసికతే = సందర్భ థుద్దనుయిన వాక్కు = నిక్కమయిన ఛరి(త్ర 

జిజ్ఞాస -- నిరంతీరాయమైన సరిశోధనము = ఇన్ని నుగుణములరాశి, 
శర్చేగారనంా సాధారణుండుకోండు, శొననపరిపష్కూరములో నేడున్న 

వారిలో వారినచొంటిననా తుండరు, లిసీఛా స్త్ర మాయన చక్కగా 

'నిటు/గును, “శాసన దర్శనమునకు లిపిరవాస్యజ్ఞత నుధాంజనము, ఆ 

మేలి కాటుక శర్శగారి సొంతము. ఈయనసంగహించి (ప్రకటించిన 

ఇొసనము లిన్ని యన్ని యని యెన్న (జాలము. (ప్రొచీనదవశ్షి ఇహీందూ 
దేశ చరిత్రము సర్వము శర్శగారికి? గరబదరము, బొద్ధయుగమును 
గూర్చిన వీరిపరిశీలన ము గొప్పనిలునగలడి. "రెడ్దియుగమును గూర్చిన పీరి 
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యమాఫుము నపూర్యమునగు విమృిష్టవిషయ సందోహము మహా[గంథ 

మైనది. సాఠవాషానులు -- చాళుక్యులు ఎ కళింగ గాంగులు -- కాక 

గీయులు - వీకవిరియుగములను గాలించి పరమరహన్యము లెన్నో వెల్ల 

డించిన పరిశోధకతీల్ల బాలు మచల్గింపల్లి నారు, నిజమున శాయన గొప్ప 

యున్యోగములో నుండవలసినది ; లేదా మపహాధనవంతుండుగా నైన 

నుండంిదన పాండు. (వస్తుతవిారెండును నెజసున్న లు, ఆయనకు విడవరాని 

మహోదో్యోగము పరిశోధన మొక్కు. ఆయనకున్న మహాధనము 

అంధ్ర నొబ్మయ ముక్క కు. తెలుంగువారి పూర్వసంస్క్యతి (తవ్వి (త్రవ్వి 

తండములయిన న్యానములలో మనకందిచ్చిన శర్మగారు పూజనీయులు 

శాననపరిశోధకులు, 'భొసూపరిలీలకులు నై నవారికి సాధారణముగాం గళా 

విలాసములు “తెలియవు. అది హేతువుగా, రచనా సౌందర్యమును 

వారు (ప్రదర్శింపలేకపోవుదురు, శర్మగారి కటులు కాదు. ఈయన యెన్నం 

దగిన కళార్ట్రహృదయముగల వ్యక్తి. కవిత్యము లోతు లెజుంగును; 

కళల నెన్నింటనో పరిచితియున్న ది. అందుకీ యాయనరచన సహృదయ 

వాదయములను స్పందింపంజేయు మాధురీ మూార్లవములు పొడిగించు 

కొన్నరచన, (గ్రాంథిక ఈ వ్యావహారిక ములు అెండును వడిగా, నా౭డీగా 

(వాయంగలుగుదురు. గవానములయిన చరిత్ర విషయములు వీరి కవి 

త్యములోంబడి సొలభ్య నాల్లభ్యము లై (పజాసాధారణమునకు సుఖ 

లభ్యనములగును, అ వేళోళ్చాహనులు జనింపంజేయు నింపయిన రచన 

శర్చుగారిచేతిలో నున్నది = ముచ్చటకుం గొన్ని మచ్చుపంక్తులు వ 

“ ,, ,,..వామనుడయ తనపొద(త్రయమునే ముల్లోకముల.. నావ 

రించినట్లు భారతధర్శ సంస్కృతి యీామూా౭డు (ప్రస్థా నములయందును 

దిశాష్టకము సాగక్రమించి యతిశయిన్లి నది, అప్పటికి నిప్పటికి. (బ్రపంచ 

బారి త్రమున ధర్మ సామ్రాజ్యమును క్ స్టాసింస యత్నించిన వారును, 

స్థానించిననారు. నొక్క భారతీయులే. భారతీయుల ధర్భుసంస్కృ్భాతి 
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సామ్రాజ్య చారిత్రము అపూర్ణమైన యొక ధర విజయ గీతము; ఒక 
అపీాంసావిజయగాథ. అది భారతీయుల వుంజుల మధుర మనోపహగ 

సాగన్నీ క గానము, 

వమో ఎవ్వరెటుంగుదురు, ఎప్పుడు వుట్టిసెరిగి అంతటి పెద్దవాం 

డయ్యనో? ఎంత కాలమునుండి యచ్చట ని వాసముండెనో ? చరిశ్రక్ష 
కొంత ప్రాజ్ఞన వచ్చునాంటి శే ఆయుస్ఫుంతుండయి న అర్యకు మారు(డు 

భారతభూమిని పచ్చనిప్రై రుచేల నడుము, సనలక్ర్రీ అంగాలు దిద్దుకొని 

సాంాటవీ నీనుల మధ్య ఆశ్రనుపదములు నిర్మించుకొని సర్గ కుటీకము 
లందు కర్శపరణంత్రుం్లై విరాజిల్లెను ముం దగ్నిహోతముతో 
పొర్శర్టములయం ద్ భధ్యయన పరాయణ్నమైన ఛాతీ బృందముతో 

'వేదబికు),.లు వల్లె వేయుచు నెడనెడ సామగానము నొలవీంచుచు తాను 
(త్రొక్కి. నంత మేర భూతలమును కర్మని బద్ధ ముగను్కు ధర్భునిబద్ధముగన 

గావించి తసచూపు (పొశినంత అక్కు తానీ పెద్దనని గడ్డము సవరించు 

కొనుచు దర్చనుతో (పవర్తిందిన కర్ణువీరుం డతందు. జగత్తింకను నిద్రా 
పరవశమై యుండంగనీ తొలుదొలుత మేలుకాంచి ెలివి తెచ్చుకొని 

పెద్దజీకము వహీందిన (ప్రోడ యతఠీ(గు, బివ్య రలు, గుదురు? ఎప్పుడు 

వుట పరిగి యంతటి పెద్ద వాం డయ్యెనో ) ఎంత కాలమునుండి యచ్చట 

నివాసముండినో )...... 

“చారి క్రకబ్యాసనూలు ? 8 ఫుట 

చక్కని తీరుదల యిట్టిరచనలో నెన్నో క్ర” త్రవినయములు శర్శగారు 

తెలుగువారి కిచ్చుచున్నారు, విజ్ఞాన దృష్టికీ మల్లంపల్లి వారి జీవి 

ముక వసంతోరూామము, ఆర్థిక దృష్టిలో, ఆయన నిరంతర (శ్రమజీవి 

శ్రూల్యమునుండియు.  'జీదజినికిం "బొలునడీ విజ్ఞాన నమౌొర్షనను చేసి 
భొనను, మనుగడలో నొడుదొడుకులు, దుందుడుకులు శానిచ్చుకొనని 
న్వభోవను మొదటి నుండియు నున్నది, ఆంగ్ల విద్యలో నున్నళే 
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పట్టములు పడయ నలయున'నెడి త్మీనాశన్కు ధనాభానము నన్న వడం 

శేసినది. పసీనా(ట సంస్కృతీ విద్యాభ్యాసము. మేనవమూావముగారి 

సహకారముతో “స్తూ, లుశైనలు” ఉ త్రీ రత, అప్పటి శర గారి 

యీడు పదునా గేండ్లు. ఆ లేతవయస్సులో నుద్యోగము కోసము 

నవసీ నవసి యెచ్చటను స్థిరపడక యుండెను నాంటి జాతీయ మహో 

ద్యమ నొాదములు శర్ణుగారిలో నొక నూతనహైతన్యము శేంవిసవి. 

1911 సం॥ (పాంతములో నుద్యోగ గవేషణము వదలుకొని మదరాసు 

ప్రయాణము, అచట, ఆం(ధులచరితీ (గంథయు సంధానించుచున్న 

మహామనాుండు చిలుకూరి పీరభ[దరాయనితోం బరిచితి 'యేర్చడినది,. 

శర్మగారికి రావుగారితోం జరిత్రపరిశోధనము. గావింపం దలంపు కలిగి 

నిది, ఆదిలో, “ కొన్న మ'రా(గంథభాలయను న నచ్చుగాని క్ర తులకు 

(బ్రతులు (వాయుట శర్ణగారి యుద్యోగము, బాలీ చాలని యక్కడి ' 

జీతముతో జీవితము సాగించుకొనుచు నున్న శర్ళగారికి, లత్ముణ రావు 

గారి చెలికారను భావ్యర్థ సమవలంబమైనదిః “ఆంధ నిజ్ఞాన సర్వస్వ * 

రచనా సవాకృతితగే శర్చుగారికి లత్ముణరావుగా “ రర్థసింపోసన మిచ్చి 

యభీనందించీరి, 

జీ 19 లో, ఆంధుల చరిత్ర రచన ముగిసి వీరభ్మదరావుగారు రాజ 

హీంద్రనరము వచ్చి వేసినారు. శర్శగారును ముదశాను మకాము మాని. 
ME RIE నచ్చి యుండి 1914 మొదలు నాలు గేండ్లు చిలక 

మరి లక్షీ గ్గ నరసింవారావుగారి “జీశమాతి పత్రికకు సంపాదకత 

నిర్వహించిరి. ఈ సంపాదకత్వము శర్మగారి పరిశోధన రచనా (పణాళి 

కకుం జక్కుని (తోవలు తీయిం చినది. మజియొకటి చెప్పదగిన సంగతి; 

ప్రు “అం(ధాభ్యుదయ (గంథమాలి” నెలకొలినీ అంధ్రవీరులు, (పాచీన 

పీద్యావీళములు  (ప్రాభీనాంధ్ర నాకా జీవనము మున్నుగాం గొన్ని 

(గ్రంథములు 'ెలువరించిరి, ఈతీరున సారన్యతీమును సేవించు మల్లంపల్లి 
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శర్శగారికి, మరణ మద రాసునుండీ కొమజ్ఞాజు వారి యాహ*గ్ధనము, 

దుర్ని యలి యటులుండి, శర్శగారు చెన్నపురి వేరిన కొలది నాళ్ళశీ 
లత్మణ రావుగారి య స్తముయము,. అది 1923 సంవత్సర పాంతము, 

“విజ్ఞాన చందికి సన్న వడినది. విజ్ఞానసర్వస్యనునకు అదియాది 
"సిక్కేండ్లు శర్శగాగు చేసిన కృషి. నుజిచి పోశానిది. ఈ వ్యవసాయము 
నకు ఫలముగా ఆంధ్రవిశ్యవిద్యాలయ మునారు చిత్రవరిశీలక పండితు 
లుగా రమ్మని నర గారిని వీలిచిరి, వారచటం గావించిన యమోఘ పరి. 

(క్రమమునక సాక్షులు “ఎ ఫన్గాటన్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర హిస్టరోోది 
హిస్టరీ ఆఫ్ ది రెడ్డి కింగ్లమ్స్”--అను రెండుచర్చిత్ర గంథములు, 

శర్శగారిది సంస్కృ తొం(ధార్య భావలలో “డిగ్లు లేని నిళిత(పజ్జ, 

ఆం(ధ్రవీరులు, రోహిణీచంద్రగుప్త్వముు కొన్ని చిన్నకథలు పీరి కళా 
రచనాభిరతిని దృష్టూంతీకరించుచున్న వి, 

ఈయన 'ారిత్రక న్యానములలో జొద్ధ సంస్కృతి రూవు క 
యున్నది, “రేడియో” లోం (బపారితమగు పీరి “ ఆంధ చేశ చరిత్ర 
సంగ్రహము ” సంగహామైనను బవబూప యోగియగు కార్చు, సహృద 

యులు, చరిత్రపరిశీలక "శేఖరులు నగు వారి యునికి (ప్రకృతము చెన్న 
పురిలో, నిర్భంధోోదోోగవు టుచ్చులలో నిచ్చలు ఉండలేని స్వతంత్ర 
జీవులు శర్మగారు, ఆంధధ్రచరి[త్ర-- సంస్కృతులను గూర్చి యింక నెన్నో 
నూత్న వీషయములు మనకు వా రీయలోలరు, 

శ్రీ) విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారితో శర్చగారికి మంచి నే స్తము, 

ఆయన * ఆంధ్ర ప్రశస్తి యాయనకు( గృలియిచ్చుచు నిట్లు (వాసెను;- 
సీ వనుకోను లేదు మణీ నే నిది జెప్పను లేదు, కాని య 
స్నా, వినవయ్య నేటి కిది నా చిజు పొత్తము నీకు నంకింతం 

బై నెలయింపం జేతు హృదయంబులు నీకును నాకు మూతృటే 

ఫావిల దుఃఖ దారితములై (శుతిగల్పె విషాద గీతికన్, 
ప్ a జ 

జే 

శ Ra. 

ఆ శక్ Oe 
ఆ అ 



మల్లంపల్లి సోను శేఖరశర్థ 

డీలు లేనిపాండిత్యంబు వన్నెకు 

రాని యా నాడుకాలాన. బుట్టి 

సీ చరిత జాన నిర్శలాంభఃపూర 

మూపర శే(త్రవర్గోదకమంయి 

ఇబాడీలకు ముఖ(పశంసల కీర్ష క్ట 

నమై నట్టి లోకాన నుండి 

నీయచ్చతర కమనీయ నీల జ్యోత్స్న 

అడవి గాసిన వెన్నెలగుచు చెలగి 

అంతే కాని గారీశంకరాచ్చ శృంగ 

తుంగము తదీయ యు మనస్సు పొంగి తెబుంగు 

నాటి పూర్వ చరిత్ర కాణాచి యెల్ల 

త్రవ్వి తలకెళ్త లేజె యాం[ధజన ములకు, 

గ 

క్రొదను తుమ్మెద 'జెక్కలం గు స్తరించు 

మాసముల వీ(ప్రసన్న గంభీర ముఖము 

కన్ను లంటగ( గట్టినట్టున్న నిన్ను 

వజుచి పోలేను జన్మ జన్మములశై న, 



1802 
జననము! 1892. నివాసము: “హిదరాబాదు, గ్రంథములు: ౧, శవితాం 
జలి | తృణకంకణము, 'న్నీనాలతాజీని, న్వప్నకునూరము గల సంప్ర 
టము] అలి, జవకుద్చులు క. మధుకలళము కో, రమ్యాళోశము 

౫ శెనుగుతోట. ఇ... ఆంధావళి ౩, లలిత ర. వనమాల ౯, మధుర 
యాత్ర ౧౦. మాధురీదర్శనము - ఇత్యాదులు, 

అభినవాంధ్ర కవిళావతరణసునకు దారిచంావిన వారిలో 'రాయ(ఫోలు 

సుబ్బారావుగా రొకరు. సారన్వతపునోహితులగు నసుబ్చారావుగాశే 
యొకజాతి తెబుయ క్ల తకు “ భావకవిత్వము ' అను నామకరణ చేసినట్లు 
విందుము, చేడు “ భొవక వితము న సర్వతో ను. ఖముగా వి స్తరిల్లి నది, 

కవిత్యములో సవ్య చూర్షము గురుజాడ అవ్బరావుగారితో నారంభామైన 
దని కొందటు, సుబ్బారావు గారితోయిట్టినదని కొందును, అదియెట్టు 
లయినన్కు నుబ్బారావుగారితో నూతనకవిత్యమున నొక మెజుం(గు వచ్చిన 
దని చెప్పవచ్చును. ఈగోరనము వారిమో6ద మన తెనుంగు నారిలోం 
జూలమందికి. బొందుపడీనది. నుబ్బారావుగారి (వాతలు (కొత్తలో 

యువకనవుల హృదయములలో నూతన స)స్క ఎలి శ్రీజ ములునాంటినవి, 

ఈయన కలిగించిన సంస్కా రమువలనం గలిగిన యుగ్గు లగ్గులు (ప్రస్తుతము 

ముచ్చటింపరాదు, 

భావకనిత్వ మను'పీరిలో బే పెద్దపోరు. “ భార తాదులలో. గవిత్యభు 

లేదా? ఛానములేదా?” 'అని (పళ్నములు భాల(బు గ్రినని. అందు. 

గొన్ని సందర్భములేని (ప్రశ్న ములు. అలంకారిక దృష్టీ లేనివారు మాత్రమే 

' భావళవిత్వము ” అనుచేరు లెస్పగా లేదనుటకుసాహనీంతురు. కాని ఒకటి, 
' నవ్యకవిత్వము నాస్తిక కవిత్వము” అనునూవా కొందటిలో కలిగించి ' 
నదీ నునవా రేం భాపూసంస్కారను) బహాుస్వల్స ముగానున్న కొందట్లు : 



రాయప్రోలు సుబ్బారావు 459 

నూతనకవులు జేక(గాని |వా౭శలు (వాస్కి వానిపై భావశవిత్య ముద వేసి 
(బతుకు తెకువు చూచుకొనుచుండుటవలన నీ కొంపమునక మొవది. 

రాయ(్రోలువారు పరిపక్యమతులు; పాశ్చాత్య సాహిత్యవిశారదులు; 
నవ్యకవితోపాసకులు. పడవుటి కవులలోని (పకృ త్యారాధన వరత్యము 
ఏరిలోంబుంజీభవించినది. ఏ5 భావన గభీరమధుర మైనది. స్వరకల్పనము 
అభినవమైనది. పిరికవితకు (దాక్షూ-కదళీపాకి ములు నహజములు, 

మామిడి కొమ్మ పైన గల మంత్రపరాయణుండై న కోకిల 
స్వామికి (మొక్కి 'నేనభినవస్వర కల్పన కుద్యవింంచితిన్ 
గోమల గోస్తనీ రుచులకుం గదళీ ఫలపాక సిద్ధికిన్ 
లేమలచేరు మా తెలుంగు 'లే.తముదల్లు 'వెలొర్చు వేడుకన్ శ 

రమ్యా లోకము 

1912 సం॥న నవ్యకనిత్వ చేపథ్యమునుండి క్రూత్త నడలతో. గొత్తవిలా 
సములతోం (గొతృహావభావములతో “లలిత ” కావ్యము రంగమునకు 

వచ్చినది. తోడనే రసజ్ఞ ఛానుకుల చకుూరాజీవములు దానిపెe బడినవి 

“లలిత” తో యువకవు లువ్విళులూరిరి, (పాచీనసాహిత్య వరాయణులు 

“ లలిత ” స్వేచ్భా(పవృత్తి కి లోలోపల బాధపడిరి, ఆంగ్లేయవాసన పట్టి 

' (గముముగాయదెలుంపవారు నవ్య కావ్య పఠనమున కలవాటు పడీనారుం 

“ శృణకంకణము ” వెలువడినది, ఆాబ్దకముగాం గొన్నిదొసంగులు దొరలి 

నను నుబ్బారావుగారిడి మంచి నిబ్బరమైన కవితా ధోరణి యగుటవే 

యువకుల గుంజేలకు. బట్టుకొన్నదిం కష్టకమల -- స్నహలతాచేవి వ 

స్యష్న కుమారము = తెలుంగుతోట ౬ ఆం(ధ్రావళి యం రమ్యాలోక ము 

మున్నగా నెన్నోకృతులు వీరిని విరివిగా వ్యాపించి నవి, 

రాయ(ప్రోలు కని *“ఛాంతినీశేతనము న నొంతకాలముండీ రఫీం(ద 

సాహచర్య మనుభవించిను ఆ సాహచర్యము పీరికనితా శక్తికి వికా 
సము, సిక్కు భోవల సెజటింగి (పక్ళతిరనాన్యముల నౌక భించి రవికి 

మ వ ఇకలే 
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క్ర వితాచ్భాయలు తేనుగునకు దింపుచు రాయ[పోలుకవి పలువురఫాగ 

_డ్తలకుం బాత్రుం డయ్యెను. కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి యాయనను 
స్తుతించినాండు. 

మతీయొకటి; (శ్రీ ను బ్బారావుగారిలో జూతీయాభినూనము సహజ 
మైనది. ఈయన అచ్చముగాం బెనుణగువాండుగా వర్తించును. ఆంధ్రో 

ద్యమము వీరి కవితకు రంగస్థానమైనది. 1918 నాంటికి “రాయప్రోలు” 
జాతీయ కవి తొవాహీొని పొంగినది, (పాంచీనాంధ సామాజ్యమనోో 

న్నత్కి (ప్రాచీససాహీత్యళళోన్నతి కన్నుల కెదురుగా గట్టి యీ కవి 
మురిసిపోవును, “దారిన చేశగారనను చక్క దిద్ది నుహాంధ్రమండరీ, 
భారము శ్లాఘనీయముగం 'బాలన చేసి సమానరాష్త్రముల్, కూరిమి 
నాసం జేయం దెలుంగుంబుడమిన్. '' సముద్దరింభుండని తెలుగువారికి 
మేలుకొలుపు పొడిన రాయప్రోలు “జూతీయక వ లలో "మొదటి నాయకు, 
ఈయన “ప్రబోధము” సూర్యకిరణము వంటిది: 

అమరావతీ పట్టణమున బౌద్ధులు విశ్వ 
నీద్యాలయములు స్టావీంచునాండు 

ఓీరుం గట్లున రాజవీర లాంఛనముగా( 
బలు శథస్త్రుశాలలు నిలుపునాండు, 

విద్యానగరధాజ పేళులం ౫వితకుం 

బెండ్లి వందీళ్లు కప్పీంచునాండు 

ఫొట్నూరికి సమీపమున నాం(ధ సొమోొజ్య 

దయ స్తంభ మేత్తించునాండు, 

ఆం(ధసంతతి కీ మహితొభీనమూన 

దిన్య దీశ్రూనుఖ స్ఫూ రి తీవరీం జే 

నా నుహో'వేశ మర్థించి యాం(భులోర 

చల్లు శాంధ్రలోకమున నథుతలు చేయడు, 
స. # 

Wy 
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తనగీలతి యజవ జాతిని పాటకులను గా 

దిద్ది వర్ధిల్లిన తెనుప వాణి 

తనపోటులు విరోధి తండంబులకు నహిం 

పనిపిగా మెరసిన తనుం క త్తి 

తనయందములు (పాంతజనుల కభిరుచి వా 

సన నేర్ప నలరిన తెనుంగు శేఖ 
తన వేణికలు వసుంధరను సస్య శ్యామ 

లను జేయం జెల(గిన తెనుళప భూమి 

అస్థృదార్జ్రు మనోపీధి నావహింప 

జ్ఞపీ కెలయించుచున్నాండ ; ఇవావలేదు, 

బావలేదుు, ఆంధుల మహోజ్ఞ సల చరిత్ర! 

హృదయములు చీల్చి చదువుండో సదయులార! 

రాయప్రోలు కవిగారి యీ(ప్రబోధము (ప్రజలనే కాక్క యువకవు 

లను సైతము తోలి దినములలో లేపినది. _ పయిపద్యములు జీవన్నూ 

ర్తులె చేడు తెలుంసనాండున సంచరించుచున్న వి. సుచ్చ్బారావుగారి 

రచనలు "రెండుగా వేజుపబుచుకొన్న చో నొకటి జాతీయ రచనల 

సంపుటము, “రెండు (ప్రేమకావ్యనంపుటము కాగలదు, వీరి (వేమ 

త్రత్ర క్త సిద్ధాంతములు పమ్మిత్రములయినవి. ఆధ్యాత్మిక తత త్వ జిజ్ఞాస 

శాయ(్రోలు కపీరదునిలో నుండవలసినంతగా నున్నది. “సచ్చి జక 

కల్యాణ సదన మయిన, యీ మనోహర జగతికి చేగుదెంచి (వేమలశ్రీ 

నారాధింపవేమి యకట 1” యిది ఏరి యభిపాయము, కావ్యములలో 

సుబ్బారావుగారు ప్రదర్శించిన (పేమ తొకిక సాధారణ మైనదికాదు, 

నడచీ బడలిన యాయాన సడలలేదు, 

చీర ఇజింల తడి యైన నాజీఖేదు, 
Wyre పం 4 

1 
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లేడి నరసీన యసుడే ముద్దాడి గొనియి 
నహావా ! యెంతటి (పీమార్డ) మామె మనను, 

“ర్భణకంకణము? 

న 

వ్రియను:శోం బెంచి కొన్న తీవియలు కొన్ని 
వివణత లటంచు. దోంచి నన్ ఇంకి మైల? 
పూలు పూయివొ ? పరిమళంబులను విడవా ! 
చూడ నుందరములు కొవా ? సాగనులాడి ! 

“కస్టకనులి 
క 

సరనారీ సంబంధము 

పరిభొవింపుము దిశావిభాగము వరునన్ 
ధర, జననీ భగినీ నవా 
చరీ కుమారీ [క్రమము నిజం బిసట సఖా | 

“మూధురీదర్శనము” 
ఖో 

కేనమో(ద' సుతోరంపు కీవి నిలిచి 
. పగల బడి నవ్వు పువ్వుపై శెగయు అభిని; 
(వీయుండు (వీయురాలి నట్లు చేళ్చి నొక సుకవి, 
బిడ్డ తల్చిని భాతి క'ల్చి మరొకండు, 

ఓర మ్యాలోకను ? 
పనిత్ర (వేనుత త్త వ్రమును గనుంగొన్న రాయ(ప్రోలుకవి ధన్యజీవి, 

ఈ కవి'శేఖరునిలోని ఆధ్యాత్మికదృష్టికి అన్యారి సుబ్రహ్మణ్య ళా స్రీ 
గారి యనుగ్రహము వుష్టి నిచ్చినది, శాస్త్రిగారు నుబ్చారావుగారి మేన 
మాము, ఆ(బహ్మణ్యు నిపోలిక యొ యనలో: జాల'భాగ మున్న ది, మేన 
నానులతోలలసి కొంతకాల మవధాన (ప్రదర్శన యాత్రసాగించి, బుచ్చి 



శక్తి పాలెములో మనస్సు హళాత్ప్సరివర్తనము పొందంగా నాళుకవితా 

సన్నా నము చేసిరని సుబ్బారావుగారిని గూర్చి చెవ్వుకొందురు. దైవ 
దయ నిండారుటవలన( గలిగిన యీ మార్పు సుబ్బారావుగారిచే రన 

భావ భరితమైన కబ్బములు (వాయించ్రినది, రవీంద్రుండు - విధు'కేఖర 
భట్టాచార్యులు జః ఆంధ్రరత్న గోపాలకృ వుడు = నము(ద్రాల అప్పలొ 

చార్యులు మున్నుగా౫ల సహృదయుల., సాహచర్యము సుబ్బా రావు 

గారి భావమణులకు శాణోపలము, సాహితీ సమితి కార్యదర్శి నోరి 

నరిసింవా శాస్త్రిగారు . వీరిని గుజించి యిట్లు ముచ్చటించుచున్నారు. 

“ సుచ్బారాయ కవిశోఖరునకు కనితావతారము, అశ్షురరమ్యత అభి 

మాన పాత్రములైన విశిష్ట విషయములు. వీని నీకవి రమణీయ మార్గ 

మున బవాుముఖముల (పదర్శించు చుండును. కవులు ఉ త్త మ విషయ 

ములను సందర్భాను సారముగా లోకమునకు ఆస్థ దృఢ మగుటకు వివిధ 

వివిధములపర్షి ంచుట మనపురాణకవుల నాంటినుండియు సంప్రదాయ 

సిద్ధ మే. ఈకవి (పకృతి శోభను మైత్రిని భక్తిని, జగత్కల్యాణమును 

కావ్యసందోహములో నిబద్ధముచేసి రమణీ యోవ చేశవ్యంజనచే ఉత్తమ 

బోద్ద అయినాండు, ”” 

శ్రీ నుచ్చారావుగారి కబ్బములకు మొదటిదశలో నున్న (ప్రజాదర 

ణము చేడు కొంత కొజువడినది, అనలా, అెలులు చదువురులలోని 

ఛావుకత  సన్నగిల్లుచున్నదనియే _ విచారింపు డని యొక పెద్ద 
మానిసి సనూభానము, ఆ ధ్యాత్చిక వక్తి నంవలిత మైన 'యాయన 

యగాధభావను అతరరూపము తాల్పునపుడు మిక్కి-లి చిక్కగా బిగు 

వుగా నుండును. అది పాఠ క సాధారణ్యమున కందదు. అదిగాక యన 

యములో. గొంతతిరుగుడు. దాన దీన - సుఖవంతు.2ె న చదువరి 

- రాయప్రోలు వారి రచనలు నేయ పాడుకొనుట తగ్గించినోయం ఈనాంటి 

పాఠకునకు ఆపాతరుచిరమైన శైలి శావలయు నంట! దానిలో పిండి 

యున- ను తేకును ను వాని కిబ్బందిలేదు ! -' 
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ఇందాక, సుబ్బాగావుగారి యాకుకనితా నన్నా సీసమును గూర్చి 
యను కొంటీటు. ఈ పద్యము లాసన్ని వేళములోనివి ;- 

* 

నతమున్ ఇేనున కొండవారి నిజవానంబందు మృష్టాన్న సం 
గతసొఖ్యం బమ రెన్, నధానమును సొం౫ం బయ్యె పట్టాభి 
డి తురాసావుని (మోల నాకు కొవితోడ్లీన (క్రియావేళ నా 
యత నాగ్బంధనమం-న్ తవిల్చితి తుషూరాహోర్వభు.తీ! యిజే 
పీతమం జంచితె బుచ్చి రెడ్డీ నగరీ కృంగాటకంబందునన్, 

% 

కెనులో రీయని దందు పదపద రీతి క్రీడ బత్వంత మో 
హానముల్ శోభనముల్ తదీయరనరకాలాపనంబుల్ లభిం 
చిన వాగగ్ల కలా కలాప జయలశ్షీన్ గాలికిం బుక్తుజీ 
జననీ యేమిటి కింక, అకుకవిశా నన్నా ౪న మిన్సింపవే ! 

న 

రసమో, భావయొ, జీవదగ సుకుమార న్యంజనా మంజు ళ్ 
బ్ర నమాసారచనంబా సాధు హప్పాదయన్వృంద (పతిస్థా కత్తా. 
వినరంబో సక లార్థళూన్యమగు నీ వేగాతివేగోక్సి దు . 
ర్వ్య్య్యసనం 'బేటికి (తివ్పు మింక జననీ, రన్య్యూతరవ్షగేణికన్,. 
ఈనరిణామముతో నశ్షరరమ్యుత నుబ్బా-రాన్రుగారిని వలచివచ్చినది, 

పద్యబంధములేకాక్క పాటలుకూడ రాయి(పోలుకనీ తియ్య గాంబౌడు 
కొనెను, 

సదవేబిలి, కాళ్ళగజ్జియల్, రవళింనయ వెదుళ్ళ వల్లి కిన్ | 
తొలి (పొద్దుల చట్టి యన్నమునొ, తిని (తిమ్సురవచ్చు స్వేచ్చగా 

. వుధుమాసవు క న్నెయెండలో ఎలకొబ్బరిణోట సీడలన్ 
ననుపాడిన నిమ్మ చెంగటన్ వయసారిన మానిపొత్తునన్ 



రాయ(ప్రోలు సుబ్చాశావు $65 
ఎల కోయిల యిల నేర్పంగాా. పసీలెమె ర చేద తీర్పగా 
శాయి చేయి బిగించి యింపుగా, విహరింతీము తో డు త్రో డుగా 
మనరూపము (వాయగా సొనల్, మనవేసము దాచగా పొదల్ 
మనసొోపని పచ్చి ముచ్చటల్, తనివోవగ ఇచెన్పికొంద మో ! 

కవితలో నపీనరుచులు పొదిగించిన యీ కవికోకీలము ఉస్మానియా 
నిశ్యవిద్యాలయమున నుపన్యానకుండుగా నుండి (పకృతము వి(శ్రాంతి 
గయిక్ నుచుండెను, “త్రివేణి” లో ఏరి ఆంగ్ల రచనలు (పచురితము 
లయినవి, ఆంగ్లసాపిత్యమున లోంతులు ముట్టి సాచ్యభాపా పాండిత్యము 
సంపాదించి సుబ్బారావుగారు కృతిగాం జేరు పెంపులు నమారించిరి, 

“శాంతి నిజేతనము ” రఫీందుడు ఈయతశత్ష్సరము లాయన 
యొడలు పొంగించు చుండును, రసీంణా సమయమునకు “* రాయప్రోలు ” 
కటులు వగచినా(దు, 

సీ, ఆరిపోయినది దిన్య స్నేవాశ్ళంగార 
దీపంబు నివ్యాళి ర్రీక్సి నట్టు 

ఫండిరాభినది పక్వ(ప్రపాద ఫలంబు 
మొలక మోజున (కమ్మరిలినయట్లు 

నిహ్ముమించినది నాందీమ.ఖోజ్జ (ల తార 
చి(భాంక యవనిక చినిగి నట్టు 

తెగి జూఖీనది జగత్సియ రాగ మాలిక 
గాంధర్య జీవాళి కదలినట్లు 

సోలినది శ్రీరవీందుని సుస్వరంబు 

(వాలినది సుక పీందుని రమ్యరచన 
నూనమయ్యె నుపాసనామందిరంబు 

ఖర్న మయ్యెను శాంతి నిశేతనంబు, 
* 

నినురించున్ (శ్రుతులాషి కిన్నెరలు, వన్నెల్ చిత్రపా(త్రంబులన్ 
చెదరుల్ చిన్నెలు మాటి, కావ్యకలకంరీ కంఠరాగంబు గ 
ద్లదికాలాపము నంది కుందును రవీం[చా! సర్వ సౌభాగ్య సం 

పద నూనం బగు తావకీన చరితాళ్యాసాంత సంధ్యాగల్న్ 
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1893 
(శ్రీవైస్మవ _ాహ్మణులు, శథమర్ష ణో కులు, "పించుకొన్న తండ్రి: 

అనంతాచార్యులు, అభిజనము; రాళ్ళపల్లి | అనంతపుర మండలము 
కల్యాణ దుగ్గము 'ఈొలూ కాలోనిది] శన్నతం్యడి; శ్రీవక్ససగ్యోత్రులు 
కర్న కుడనఖ కృస్లమూ చాగ్యూలుం, కన్న గని! ఆల వేలమ్మ. జననము, 
ఏతి జనవరి 1898 చం, నంజన సంవక్స్గ మాన్ని శుక్ల షీ. (పక్ళత 
నివాసము! మెనూరు. రచనలు! ౧, కొరాజీని .౨. మిరాబాయి 
[పద్య కావ్యములు) క, లీల [వభనము-క ల్పిగ గాథ] ౪, జోేమున ౫. సార 
స్వతోపచ్యానములు లొ, నొటకోే సన్యాసులు, ౩. శాలివాహన గాధా 
నస్తశ్షతి [400 పద్యముణ-అంధీకరణకు]) రా, స్పగ్గా కావ్యము 
[సంస్కగము] ,౯ మహీళూర రాజ్యాభ్యుదయాదర్శమయ ౧౦ రఘు 
నంళ ఫా సొంఠగీశరణము | చినగిని రంకును ము] ద్రితకులు కాలేదు], 

మాధురీ నూార్ల ననులకు. దానలమైన వచనరచన యెవనిసొమ్హనంగా, 
అది రాయలనీవలో నుదయించి మైసూరున నివసిం దువారిదని వెంటనే 
వచ్చు సమాధానము, రనభొనములకు నిదానమైన పద్యరచన యెవని 
సొ తనయా, (వత్యు తరము వెనువెంటనే రాలేదు, జేంటి తెలులపవా(ట, 
పద్యరచయితలు సెక్కురనియు, గద్యర చయితలు తక్కువ యనియు 
దీని పరమార్థము, న ర్యాంధము మొ త్రనమున, వచనరచనా నిశ్లొక 
దుండు ఒక్కడే యనుట యతిళ కూ క్రిం శేగుమూట, ఇట్టి చిక్కులు 
'రాకుండు సరిప్కూర ముండనేయున్నది. అది, “ అనంగళృష్ణ శర్శగార 
నేంటి ప్రముఖ వచసరచయితీలు నటువ్ర శై దుగురిలో నొన్క్ల ” రనుట, 
శర్శగారు మంచి వచనము (నాయుదురు,. వీరి సద్యగచనయు బసు 
మనోవారయు. ఈ కూర్చు నేర్చులకు వారికీ. గల కోనిదతము దోవాద 
మిచ్చు చున్నది. సంస్కృ తొంధములలో నారు చేసినది. గీటుజారికీ 
వచ్చు క మేలి బంగరువ్సు వంటి కృషీ ; (ప్రాకృత సారన్వతపు లోంతులు 
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తెలిసిననాస్కు ఆంగలముతోని మెలకువలు వినుపించుకొన్న వారు. 

మెగా సంగీత కళలో నఖండమైన యెజుక, నోటి పాట వీరిది తీయనై. 

శ్రుతి పేయముగానుండును, _ సంగీక-సాహిత్యములలో సరితూళముగల 

విన్నాణము కర్ణ గారిలో శే రాణించు కున్నది. ఈ సౌభాగ్యము చేకురి 

నహ రశేకులు లేకు, అనంగక, బ్రస్టశ రగారి విమర్శన Ey వై యాత్యమానకు 

వారి “వేమని సాక్షీగంథము, తెలుగులో నిట్టి విమర్శన కృతు లీవజకు 

లేననాటయు సాహసము కాదు, “ ఈ పద్యను వృాద్యనుగా నున్నదిం 

ఈభావము రమణీయమనుగా నున్నది-” ఇత్యాది గతానుగతిక వైతాళిక 

ఘూస విమర్శన చేవముతో సంచారము చేయట సహింపరానిది. 

మన విమగ్మ్శగుల ద లర న మును మం చిదాకుణకుం 'జేరంబెట్టిన | రాళ్ళపల్లి శీ 

వారి మేలు మజవరానిఏ, నాచన సోమనాథుని కవితా తత్త (మునకు 

వీరు గావించిన భాయ్యుము “ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు” వారి బహు 

మానమునకుం బొత్రమైనది. (ప్రక్కపాటు లేని నిక్కపు విమర్శనము 

కర్శ్శగారి చేతిలో నిగ్గులు బేజి * ఉత్తరహరివంశ ? సమిాతశ్రూరూసమున 

బయటికి వచ్చినదని జయంతి రామయ్యపంతులు మున్నగువారు నాండు 

చెచ్చుకొనిరి, ఇంత దిట్టమైన విమర్శన శ క్తికల నూనిసికి రసవంతీమైన 

కవితా(ప్రాభవమును జీతనుందుట యొక సుయోాగము. 

శర్మగారు రీచించిన “మిరాబోయి-ీ తౌరి- ఈ “రెండు కావ్యములు 

రేండు మధుకుల్యలు, ఆయన (పోకృతమునుండి తేనుగుప తిచిన * గాథొ 

స్తశతీసారము” వాడని మల్లెపూల (ప్రోవు, శిరీషాపీశల మైన తన అతెను/ంస 

పదబంధమునకుసరిపడిన కావ్యము జేరుళొనిరని నాకుముచ్చట. రచయితే 

యేరుకొన్న యితివృ తృములోనే ఆతని హృదయ మత్తుకొని యుండును, 

“సప్తశతి” లోని మృదు ముగ్ధమైన జాను తేనుగుందనము, ఇదిగో | 

పసపు సీళ్ళాడి దువ్వెన పండ్ల. నడుమ 

కిక్కుకొనియున్న మ్రైలను జిన్న యట్లు 
* 
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(గుళ్చీ తీస? వెళ్ళని కోగ్కి. పండ? 

జేయ నున్నావు తెల్పవే చిన్న దాన ! 
# 

పెత్తి జను దున్న ౫ లనీ మంచిదినాన 

మడక పూజ జే కు. దొడగినపుడు 

కోరు. లాత్మ గుబులుకొన గడగడమని 

వడక? దొడలొం గాపు వడిసి శేలు, 

* 

కొండ సెలయేటి నుడికిం జిక్కు_కొని కలల 

తీంగు దును శోసరంబులు వితీగి ఫోన 
కొంగ మునుగు దుల 'జేలుచుం గొదమ తేటి 
వెంట నంట గడిమిపుూూవు నిల్ల బోయె, 

ట్ల 

అద్దరుందు నీడ యంటున స్లైవ్యని 
యాతే గ్ నొరుల పగపు లంటుఫొనవొ 

అట్టినాని తోడ నెట్టు నెప్పుడు నత్త, 
నునసు (వ్రక్మలయిన మూసి గాని, 

శ 

పూని యూదేఃడు నెటిజాణ ! (సొయ్యి మింద 
నలుక గొనం బోకు, రక్త పాటల సుగంధ 
మసన నీయూర్చు. జవులకు నాననొనుచు 
పొ అెగయు గాని మండ దీ (పొయ్యి నగ్షి, 

ట్ల 

కనులు కానరాని కోటికి చీంకటీళీయి ; 
వలస!'పోయె మగడు ;. వా యిల్లు | 
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దొంగ 'లెన్వరెన దోతురు సుమ్ము; ని 

(దింప వలదు (పక్కింటి వాడ |! 

బ్రంత తియ్యనైన తెనులప శయ్య (పాకృత పుణ్య వాసన కలిమి 
అనంత కృవ్ఫశర గై గారి కందినడి, (పమాణమునందు పయి పద్యములు 

వొట్టి నైనను గుణమునంను గట్టిని. కట్టమంచికవి శర్ణుగారి సప్త శతీ 
సారమునకుం (ఇస్తావన సేయుచు నిటులనెళ: గీ... ఈగాథస పృశతి 
బౌద్దయుగమునాణటి యుక్కృష్ట జీవితమును బెలుపుచున్న ది. భావములు 

కోమలములు. వాని దీశనది అనంతకృష్ణ శర్మగారి శైలి - మధురము, 
లలితము, రమణీయము, వీరి సరసత్యము అర్హృతకొలంది పొగడుట 
అసాధ్యము , hid . ఒక్కొ-పద్య మే జాం అది 

మెలటుంయ (6 దీగవతి మనల. (గమ్మియుండు నంధ కారము 

నొక్కూతుణ ము పోగదోలి నూతనలోకమును వహాఠాత్తుగ గోచరింవం 
జేయవలయును. ఆలోకము, ఒక్కనిమివము మాత్ర మెదుట నున్న 
నేమి? దాని రామణీయకము. జీవము నంతయు నాక్రమించి చచ్చు 
నజకును తేక ధ్యానములో మునుంగున ట్లానరించును, అట్టిదియ 

కవిత, గుణకు (వధానము. రాళికాదు ,..” 

శ్రీ రామలింగా రెడ్డిగా రికి, శర్శగారికి మంచి యనుబంధము, ర్య 
గారిని సరససాహిళ్య (ప్రణారమునకుం (బీలేచినది “కట్టమంచి” వారి 

సౌవోర్టమేయంట ! సహాజ (ప్రతీభామనోజ్ఞ త్ర కలిగి కలిశాము 
చేయుచున్న అనంత కృష్ణశర్మ గారి ఫవమిాపూజ్య పెనుగొండ పాట - 

మొదలైనవి తెలుగులో నిలిచి వెలుగొందు మెజుపులవంటి వని 

"పెద్దల హృదయము. ఇది యిటుండ, రసి సికత్వ - కవిత్వములకు విజయ 

పతాక చెర్తిన అనంతీకృష్ణుని సంసార మాధురియు భొవించుకోం దగినది, 

అనంతపుర మండలములోని రాళ్ళపల్లి ఏరియభిజనము. _ ఏరి 
మూ శచౌవముసలులు అనం ఆోచార్యుల నారి కొయూరు వంక పరరివరణగా 

నచ్చిన శో(త్రియ (గ్రామను, పుంసంకానము లేమి నా యనంఖా 
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చార్యులకు శర్మగారు స్వీకృృతపుడ్తుండా యెను, ఆ కారణమున “రాళ్ళపల్లి! 

వీంకి సం[క్ర మించినది. శెర్భగారణన్న తలిదండులు ధన్యులు, వారిక 

బుట్టిన నలువురు బిడ్డలలొ ఫ్కు ద్వితియులు, ఏరి యన్నగారు గోపాల 

కృవ్భమాచార్యులును సుప్రసిద్ధులు . అనంతపున ఫు "రెవిన్యూ శాఖలో 

హుజూరు శిరస్తాదారులుగా జనిదీనీ యిపుడు బారు విశ్రాంత్ వేతనము 
పుచ్చుకొనుచున్నారు. సంస్కృతాంధ్ర సాహితీ సంఒన్నులు, (ప్రాచ్య 
సాళ్బాత్యి జ్యోతి శౌతుసు సిద్దాంత ఫలభాగ ములం దసాధారణ 

పరిచయము గలవారు, “' భౌరతి” లోం (బచురితీము లగుచుండు వారి 

రచనలు తెలుగు వారికి సందులు, * రాళ్ళపల్లి వారి” దట్టి విద్య దన్వ 

యము, నున శర్మగారు చిగ్ననాంట వితురంలేవాసియై సంస్కృ 
'తాంథధములు న్యాసంగీం చను తరువాత మైసూరు పాఠ ఇొలలో 

సంస్కృతి (ప్రాకృత న్యాక్ రణములు, అలంకార (గంథములు పాఠము 

వేసినారు. 1912 నం! లో మెసూరు కళాళాలలో బండీతీపదపీ 

లాభము, నే;టికిని వారాపదనిలోనే యున్నారు. సంగీత సాహిత్యము 
లలో శర్మగారుచేయుచ్తున్న సాధనను తెలుంగువారి కారాధ్య మైనదని 

యామోాదము (ప్రకటించుచు “ నేమున” లోని వారి దివ్యనాచకములు 

కొన్ని స్మరిం"చెద న్కు 

ల eee Xe వంటే నారి కీ రినలలో భక యెంత 

యున్నను వారి గానపాండిత్యను దానిని గన్పి "పెట్టినది, బల్లవిదొటు 
లను జూపుద మనిసపంచునే కాన్కి వానిని పాడునపుడు (ప్రాయిక ముగ 

భక్తిని (పకటింత మనినింపదు, ”” 

“ ,.../వేమన పద్యము లట్టివికావు, అతనిని చిటుకలో 

ముగింపంగల చిన్న పలుకులు; అన్న తెనుంగు పద్యపునడక ; గుండు దిబ్బ 

పలె గుజి తప్పని చిక్కని ఇెక్కినమాటలు, నోరుగల లెలులోనో 
రందజును నేర్భ్యన'చ్చును, శ 

గ బాలనవ్యాశరణను,. అపహ్పకవీయను మొదలగువొని దబ్బలక 
| నా క వేమన పద్యము. భెంత. నులినులి మైవనో ఇెప్నిరీజదు, ౫? 



రాళ్లపల్లి అనంత్ కృష్ణశర్మ rt 
“ మనలో నయముతోడి హాస్యము లేదని మొదలే ' విన్న వించితిని, 
య హోస్యమును గూడ, జేర్చియున్నను (పాచీనుల హోన్యము 
అన లనే మ మన క వం యు వారన 

క్ష నిజముగా తెనుప భావకు మొట్టమొదట హోస్యరసము శవి 
చూచిన ధీరుడు గురుజాడ అప్పాఠరావుగా-కే. వారి కన్యాళుల్క_మునం 
దున్నంత హోస్యరసనై ర్ధల్యము. తక్కిన యొవరి[గంథధములందును 
లేదనుట యతిళయో క్రి కాదు, * (| 
తెలు/సవంటి బతిక్రియుండు భాషలలో '*ఇవే యపశ్బములు, ఇవే సుక 

బ్రములు” అని నికరము౫ా శాశ్వతముగా నిర్ణయిం దుటకు. బూనుకొనట 
వట్టి వెళ్త నుని యిన్నాళ్ళకును తేళిసికొనశేకపోన్రట మనతవ్వ గచా [” 

ఇవియెల్ళ అనంతకృష్ణ శర్భగారి హృడయమునుండి చిండిలిన సంేశ 
సుధాబిందువ్రులు. “(పబ ధకవి* సి గుణీ చిన శర గారి యాథయము 
తెలుపు గీతములలో నిశ నవాయనము ముగియు చున్న దీ, 

ఇ్రంతవృదు డ వంతయు సెజీలనావు 

తెలినికోం జూలవేమి నూ తెలివిలేరు ! 
అగడ్ుకాని పద్యము ల్ల నేల? 

ఏధివిభుల వినువారి వెదక చేల ! 
అచ్చు తేటల కాళించునట్టి మన్గు 
తాటియాకుల కంతలో దార్చం గలిపి 

పూత లేనట్ణి వాతలో పొలుపు చెజుగు 
కన్ను లెవ్వరికున్న వీ కాలమందు ; 
భావములు (మింగియున్న ట్టి బంధములను 
ఆదియంతము లేని నానార్థములును 

నోరు తీకుగని పదకములి' తీపచ్చులును 
విచ్చి చూజేవు గాని సీవెంట దిరిగి 
తెలిసికొన మూకు ([బవుకులో తీరొకేది ! 
వుణుచిపోయిన ద్లావీంచు మార్గమేది? ' 



క్పిం గల్టి లకీ కాంతము 

కాటూరి వేంకకేళ పర రాను 

1894 

1895 
ఇరువ్రున, అణుజేల నియమాలు. లశీ) కాంరయగాగు. గొతమన 

గోతులు, ఆభిజనము! కాళిగా రల్లపరి ఈొలూ శాలోని చోటార్యు, 
నీవానము; నిశాఖహ్టుణము. తక్! కోటుంబరు. తండి? ీంళట*ర్స ము 
పంతులు. జననము: 10-1-1804 ఇం! లేదీ, 

జీం౯ కీ శగళాన్స గారు | గీళర్స గో! కులు, తండి శోంక్ల టక్సోగయ్య, 
పొలించిన తీలీడ౧(గులు! లక్నళ్ళు, కొండయ్య, జన్న సాగు? కహా 
నుండలములోని "కాటూరు జననము 1గ్ MR బగు 1గ8గ్ Koll Kes te 
ళం సొందరనందము we పోల సన్యా చయరు వి DCT 
[ ఈమాండు కార్యములు ఇరుఖ్రుగొపీరడ (ైచురితములు]) ౧. బగ్ చారలు 
(ఆంగ్ల నబలకు ఆం(ధీకరణకు" లి. (పతి కా యొగంధరాయణను 
క. స్వష్నవానవదగ [భాననాటకయలకం ఆల. సుజేంగలు) రో, నల్ల 
లంబ [ఆంగ్ల మునుండీ తెనుగు కయిగి, బికాం జీంళటుళధగ mgm "భీరళీ (పళటితములు) ౧, మధుర పండిత రాజ్యుము-ఐ త్వాదులు అక్షీ 
శాంతముగారి సొంతము, |. 

ఇటీవలి సంప్రదాయము ననునరించి “లశ్రీ్సకాంత వేంగొపేళ్యర 
కవులో - * వింగళికాటూరి కోనలో కావలసినవారు పీకు, అదీగాక వీర 
తిరుపతి జీంళటళవుల శివుగ్గలగుట కారణముగా విధిగా జంటజీరు 
సంధించుకొనవలసి యున్న ది, అటులు చేయక -- సంచ్చాముగా నిగువ్సరు 
వేటు'వేజు పేరులు క అతుల ముప గ్త్ ములను వేసికొనుట = ఏరి గ తాను 
గతిక ధ ర్యాసహిన్లుతకు, వురాతన సం్యపదాయగృత శర్జాగారవ దృన్సికీని 
గుజుతులు, "తెలుపన (బ్రబోధచం[వోదయ (పబంధ రచయితలగు 
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జంట కవుల హృదయము లంటుకొనియుండ లేదా ! వట్టి - వేళ్లు జతపజిచి 
నంతీమా[తమునం గాదు; కవి తొస్ని ద్ధములయిన యెదలు కభార్థముల 
వలె విడ(దీయరానివి కావలయును ; అదియే జీవాత్మ్నులజంట వంటో, జంట, 

నా భొక విషయము వాలే తనాకడను. సౌందరనందాదులగు కొన్ని 
కావ్యములు వింగభి - కాటూరి కవులు కవగా (వ్రాసిరి. కొన్ని యెవరి 

మట్టునకు వారు విడిగా (వాసికొనిరి, తత్త (దృష్టికి నిది యొక యందమే 
యని నొ యానందము. “ఒక్కరు రచియించికేని యది కాదగుం 
దిర్చతి వేంక టీయనమై ” అన్న జంటకనుల ప్రతిజ్ఞ లోని పరమార్థము వర్ణము 
కావలయునుగాని, కావీరైటు తగవులాటలకు దిగునది కారాదుకచా | 
(పకృత కవుల గురువులు తిరుపతి వేంకటకవులు సర్వధా అభిన్ను లెట్టు 
లైరో, పింగళికాటూరి కవులు నట్టి నారని రుజువు చేయుదును. ఇందు 
లకు ఫౌందరనందములోోని . యో పద్యములు నాకు? (బధానమైన 

యాభారముగా గనివించినవి, 

మే'లేర్చి నందుండు పూలు గోసీ యొసంగ 

సఠము లందముగ' సుందరి రచించు 

మెలంత వర్ల ములు మేళవించి యిడంగ 

వారువుమై నతండు చిత్తరువు (వాయు 
బతి యపుకాపభావము వచించిన నను 

దూప పద్యమునం గూర్చును లతొంగీ 

అతివ చక్క_నిరాగ మాలవీంచిన వీణ 

పలికించు నతండు మై పులకరింప 
_ నెజ్బసెరల నందుని చూపు లింతి యాన 

నేందునకుం గెంపుఎ నివాళులె త్త, నతివ 

క జ్ఞలపుం జూడ్కి. (వీయుని వకుఃకవనాటిం 

గట్టుం దోరణములు నల్లక ల్యపూలం 

సు 

ష్య 

60 
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(ప్రొలేయ గిరికందరా వినోదవిహార 
పరులైన సిద్ద దంపతు లనంగ 

విబుధ తరంగిణీవిచికా డోలలం 
దూలౌడి రాయంచదోయి యనంగ 

కని మువవంకజూసన సీ క్షమ రసా 
(గముల నొడెడి పదార్గను లనంగ 

సానంద పరిసుల్ల మానీం[ద దవవార ణా 

'రాధ్యమం జాడు జీవాత్సు అనల 

జీకుచింతల దిగ (దావ చెన్నుమిగిలి 

వృాడయ సంవేద్య మయ్యు న్నాతే గృగగమ్యు 
మైన యన్యయ సౌఖ్య ర సొన్భుత మ్ము 

ననుభవింతురు వారు నిరంతరముగ, 
ఖీ 

ఈ అభినవ కవుల కవ తొలుత మ్రతీబంధముతోను కదప 
'బాంధవముతోను గలసి వచ్చినది, అనగా, కొటూరి కోనీ "మేనకోడలు 
వీంగళికవి బావమజండికి భార్య, ఈ చుట్టశీశము సొహిత్య బంధుత్వము 
కంకు గట్టిదని నే ననను, ఇట్టివీరి కలయిక నవ్య కవితో లోకమునకు 
తొలకరి, అదే హేతువుగా వీరి తొలిక్ళతికిం దొలకరి యని వీపీ 
వచ్చియుండ నచ్చును ఇది కొన్ని ఖండ కాన్యముల రాశి, అని 

యన్నియు భీన్న విభీన్న విషయకముబలు, ఈ ఖండ కావ్య రణ నొ ఫక్కీ 

వీరి నుండియే వచ్చిననయాదు, మటణీకొందరును చారు అేరుపటిచిరి, 
వానిలో పీరిదియు నొకటి, సాశ్వాత్వనంపర,. లబ్ధమైన యీోాబేలి . 
వెలుగు తెలుగునాట మిక్కిలిగా నీండు నెలకొన్న ద, రసిక మానసా ' 

కర్షకమైన పదబంధనము పింగళి కాటూరి కవుల కవితలో దొట్ట 
ఛొలుతం దోలకరించిన గుణము, అది మెల్లగా “ సొందర నందము” నకు. 
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జేరుసరికి భావరస వన్టావారివావా మైనది, “తొలకరి” నాండు కవితను 

గురించిన యాజంట క వుల తలంపు లీటులున్న వి ;-- 

సీ చూతురా, దీనిని జూతేపల్లవ ఖాది ' 
ని పిగాంఠనా గాన నిన్యనంబు 

కొందుర్తా, దీనిని (గ్రొమ్మెజుంగుల జిల్లు 

పనికిం గాందగిన కుందనపు. దళ్కు 

కావలెనా యిద్ది, కలువపూేకు పొ 

_తృముల( జిప్పిలెడు మెత్తందనమ్ము 

వలయున్కా మలయ పర్వత సానువులనుండి 

దిగుమతి యగు కమ్ము తెమ్మెర లివి 

తీయుదుర, దీనివెన్నెల “తేట నిగ్గు 
ఒరయుదుర, దీని బచ్చ కప్పురపుందావి 

కోరికొందురు దీని. బటీరజలము 

(తొవిచూతుర, తీయనీ వూవ్రలోోని, 

“తొలకరి కిం దొలివలుకు (వాయుచు. శ్రీ కట్ట 4౧ మంచి శామలిం గా రెడ్డి 

చిట్టచివర నిట్టులని ముగ్నం చెను, 

kK ఈకవులు నిక్కముగా స్వతంత్రులు, క వాజ్ఞయ 

ముల సారములం బీల్చి తమయందు లీనమగునట్లు వేసి దానివే 

గలిగిన వుష్టీచేం బుమ్మలముగా (ప్రాయువారు, వీరి కవిత్వమున 

నీక్కంపు మంచీ నీలము లున్నవి, తళుకు బెళుకు తాళ్ళు లేవు, 

అయినను రత్న పరీక్షుయందు సమర్థులగు వారికి గాని సామాన్యులకు 

వానిగుణము నెజుంగ నలవికాదుం హ్ లిచటి వస్తువులు 

నలిపివేయకు. డటు నిటు కలచివై చి” 

“పొందరనంది రచనతో వీరికి సిద్ధహస్తులయిన త 

టరీగణనము నచ్చినది, అశొన్యమునకుం చెలుంగు'జేశమున శావలసీన్ల 
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జ్ఞానమును వచ్చియున్న దొ, (పతిభావ్యుత్సత్తులు నిశరముగా నున్ననాండు 
కాని కవి రాణింపండు, వీనిలో, "బేనిపాలు వెలితిపడినను, అది కవి! 
గొజంతయీ, (వకృతము పింగళి కాటూరి కవులను గుణించి. వార 
మంచి (సతిభానము గల మేధావులు, డానికి దగినటులు వ్యుత్పన్న 
తీయు. జక్కనిది ఈ గుణద్యయనునకుం దోడు వీడని యభ్యాస 
మొక టి, “సొందరనంది మి సమ్మేళనము పండినపంట మై, నందనా 
రామమై పండువుచేయుచున్న ది. 'బుద్ధచరిత్రి రచయితలు తిరుపతి 
'వేంకటకవుల కీకావ్యము గురూపవోరముగా నీయంబడినది. కా'జేని, 
వారిలో నభిన్నులుగానుండిన చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రిగారి కే “గుడ 
దశ్నీణో యనుళొంచము. గురువుగారి మస్టీపూ ర్యుగ్స వావసరమున 
సీకబ్బ మప్పనము నేయంబడ్డది. అప్పటి సమర్పణ పద్యము, లీశిష్యుల 
జంట యగాధశినయ మధురవ్భాదయములను దోయిళ్ళ బట్టికొన్నది, 
అంద లీనీ కొన్ని ఏ 

కీతనతోడి పొత్తునకుం గేల్ కలపం దలపోసీశాదు, నీ 
జోను 'మచ్చలాగాం గవ్త చెప్పం నేర్తు నుటంచు(గాద్సు వీ 
ఖ్యాతికిగాా దిలకేమనిన్క నద్యతనాం(ధ్ర కవిప్రపంచ ని 
రాతకు భక్తిమై నుడుగరల్ భుటియింజెడి పూన్కి యే సుమో! 

% 

సంచీత పూర్వపుణ్యము లొసంగు ఫలమ్ములు వోలె వాసనల్ 
ను?ంచుకొనన్ నవ(ప్రననముల్ వీరబూచుచునున్న దీవు క 
ల్పించిన పొాదులందుం (బభవించిన నూత్న కవిత్వ వల్లీ; యి 
భొొందెవ్చు బూలమాాలం౫యికొమ్ము గభాభరణమ్ముగా గురూ | 
భావ విళుద్ధి దోంపలో భవత్సదముల్ భజియించునాంటి మూ 
చీనలు మెచ్చి యాదర విెకీన నులర్చంల సల్పీనట్టి మూ 
దీవన నిక్కమై కొనలో దియ్యని కావ్య ఫలమ్ము నే.టికిన్ ; 
నీ నిక భిన్న యిది సీకి యొనంగెడ సిస్ విందుగార్స్, 
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నంస్కృకమున అశ్వ ఘోవ. మహాకవి సౌందరనంద కావ్యము 

సంతరించెను. అందముగా నున్నదని యాగ్రంథనామము వీరు 

పెట్టుకొనిరి ఇతివృత్త ములో చానితోః గొంత పోలిక. ఇంతే. ఇళ 

మిగిలిన యావత్క-వితాచవుత్కియయు ఏరిసొంతము, కథావస్తువు 

ధర్శనిస్థ కలయది. కవిత్యము తగినట్లు రసపుష్ట మైనది, కావ్యము, 

రాశిలో వాసియెనది కాక పోవచ్చును, గుణనంవ ల్సి లోను త్త మజూతికీ. 

జెంనుచున్నది. (ప్రాచీన సంప్రదాయములు తూలనాడక పోవుట - (కొత్త 

దారులలోని మేలు చేరుకొనుట యీజంటకవ్రలకు గల విశాలగుణము, 

అభ్యుదయ పథములో నంగలు వేసికొనుచున్నార మన్నళొందజు వీరి 

కవిత సేమందురు ! - కవిత నిశ్యనవీనము కావలయును, అనంగా 

పురాణము కావలయును, నేలవీడి సాముచేసిన వీలుకాదు. *' సౌండర 

నందము * పురాతనాధునాతన కవితలకు నేతుబంధథము. 

అలనాటినడిశేయి నశ్వరాజము వెన్ను 

చమరి ఏడ్కొలని నట్టి స్థలము చాటి 

చన్నతీ చాల వోంచిన 'రాజగ్భవాలవ్నీ @ 

పుల్కు- పుల్కు-న దన్ను. బోల్చికోనలో 

'సెలనోలు మూకల యెల్లుల సౌధ వా 

'తొయనమ్ము లపావృతీములు గాలం 

దలుపులు 'తెజుచి పౌరుల కిమితి (బువా 

ణులగుచు వెజుగంది నీలిచి చూడ 

నొత్త పరత త్త బోధమూో నాత్మ తేజ 

మానశేందుని పరి వేవమై' భజింప6 

బురము చొక్తెంచి నిలిచిన బోధి సత్వోం 

గనుకనిన్ గని పౌరులు గములు గూడీ=ఎ. 
క ప్రథనుసర్గము ? 

| 
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నడపుల రాజహాంస, తెలినవ్వుల వెన్నెలవా(క, (సేనులూ 

శమ నునుంబల్కు-. చే ని పిర్య రెమ్ములువై చు వలాసవన్శి, (వే 

ల్మిడి హృదయమ్ము నుచ్చిచను మేలిమిచూపు ముదాళిమైన యా 
పడంయతుక్ నంద భాస్కరుని చాయలో నోర్వదు భాయయుం బలెన్, 

కొన్కా సుందర నందు; డవ్వెలందియా, తన్వంగ మాధుర్య ల్రీ 

లా నందైక నిథాన; మొండొరుణ (ఉమాలాస శీళీ వినో 

దానూనాొను భవమ్ములొ, మదన విద్యా ది శిక ముల్ 5 సముల్ 

కానన్ రారుగదోయ్యి కామిజనలోక మందు నాడోయికిన్. 
న! 

పద్యములకు. కరణము స్పష్ట సదుచుండుటవే (వాయుటలేదు. మణి 

కొన్ని యుదాహరించుటకు మనసు పడుచున్నా నుం రస భావాభ్యుదయ 

మింటింతదాశ సాగుచున్నదో మిరే యెన్ను కొనవలయును, 
(బ్రతుకు నిక్కమ్మయేని యవ్యారిసట్ల 
విరతిలేని స్వప్న మ్మనా జరుగ బోలు 

(బ్రతుకు నిక్కముగాక - న్వవ్న మగునేని 
సత్యమై తోంవంబోలు నాజంపతులకు, 

* 

రాగరంజిత నున్ననోరత్న మింత 
యింత శకలమ్ము లొనరించి యింతి! సీదు 

కంఠ హారము నొనరింతుం గడవు యిడక 
నినుతు సాదయ (ప్రబంధము విశద ఫణితి | 
చిలది ! యి రాగలతలు వుస్చించు నట్టు 

లీ మనోరథములు ఫలియించు నట్లు 
దరు లొరసి పాటు నీ మము తో స్రవంతి, 
'జీలిపోదము “ిజతలంచేల మనకు) 

జ 
wid, 
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ఎన్నితావిధాలనో వాదయమిచ్చి భజించితి విట్టి (క్రూరునిన్ 
నిన్ను. దలంచి చి త్ర సరణిన్ విలపింతున్క, జాలి నింతునా |) 

ఇన్ని విధమ్ములన్ వృాదయ మిచ్చిన (ప్రేయసి ఏటి. బుచ్చితిన్ 
నన్ను గుజించి పల్ల టిలన్యా సెనుసిగ్గున మగ్గిపోదునా ? 

ఎన్న ంయగరాని కూర్చి నిలువెల్ల నొకింతగ రాగపూర్ణమా. 
సొన్న పుం బానపాత్రయగుచున్ గరయుగ్శమునందు నిల్చు నా 
"పెన్నిధి నిష్ట్రధెవమును వీజీ(డినై యిటు పాజువై చికొం 
టి, న్నిరువీదనై యలమటించెద దిక్కటి రిత్తజోగినై, 
వలపుల్ వడ్డీకి బాటం గొ(గిట ౫దింపం బాతవై, నిండుచూ 

పులకుళ౯ా వెన్నెలవై, (శవోయుగఖి కింపుల్ నింపు గానమ్మవై 

. యలరుందావివియయ్యు నూర్పులకుం బె న్నాతె గక భోగ్యంబవై. 

శలంపుల్ చాటి యభిన్న వై, తుది మదాళ్మా! నాకు . లేవైతివే, 
% 

వసివాశ్యాడ, దొకస్వుడు. 

గసు గందదు, మేల్మిణాయ కదు, 'తావుల్ 

కొసరు, మరందము చిలుకును 

నిసువక యెదం దాల్తు నట్టి (పేమసువుమ్మున్. 

_నాకీలోకముతోం బనేమి, వినుమన్నా ! పాలమున్నీటిలో ' 
చే-కాంత మ్మగుచోం (బవాళములచే చేపారు ద్వీపమ్ములో 

సాకుల్ రాలని పూలువాడని వసంతారాను మధ్యమ్నులో 

రాకాచం[ద నహ్మాస్రముల్ వెలుంగు వార్మ్యాగ్రంబునం దొక్కు టన్. 

నాకుం (బాణము (పాణమైన. ఇలితో నానానుఖమ్ముల్ లతొ 

నీక మ్మై సెనంగాన్న డోలికలలో నిఃఖేద దివ్యామృత 

స్వీకారము శై భజింపుచున్ సమయముల్ "సీమల్ వెస౯్దాంటిి 

కాకారమ్మును నిత్యమై నెగడు నయ్యానంద మర్థించెదన్ + 

% 
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ఇటు లుదావారించుకొనుచుంబోవు-చో, సొందరనందమూనమ। ముగా 
నిచట (బతివాయవలసిన వాడ నగుదును, తొంటి కవిత్యమున 

కనుకరణముగా6 గనిపించు పద్యములిందు తక్కువ. వానిలోలపహూడ 

ననుసరణచ్చ్భాయలు తోంయనీయని స్వతంత్రతియే యెక్కువ, కథావస్తువు, 
గ్రథననై వుణి శుచిత్వ రుచిత్వ సంవలితములగుటవలన సౌందరనంద 
ముత్కమకాన్యమయినగి, మట, యేత త్కావ్యకర్తల గురుకులవాస 
శ్లోకము లెంకటివి ! 

సింగభిల క్షీ ,కాంతముగా 'రాముప్యూయణులు, ఏరి తండ్రి చల్లపల్లి 

జమికీ. జెందిన “అముదార్గంకి లో మనుగడ సాగించుచ్చు నాయూర 

బెత్తనము వహించిన వ్య్వనవార్త, అన్న డొనములో నాయన పలుక 

బడి గొప్పది. ఆయన యన్న డాన (పతమును ఫలింపంజేసిన కుటుంబీని 
కుటుంబమ్మగారు. లక్షీ గ్రకాంతకని యా దొొడ్డతల్లి కడుపు, ఆమె 
మోచర్ల వారి యాడుంబడుచు, మోచర్ల = వింగళి వంగడముల వారి 

కీ వియ్యము నాలుర్హైదు తరములనుండి వచ్చుచున్నది, లశ్షీీకాంక 
కవిగారి భార్య లక్షీ శనరనమ్మగారు కొంత సాహిత్యము తెలిసిన 
యామె. శీ వళ్ళవీళ్ళ దేంక టశా(స్ర్రీగారు కంటిజబ్బు చికిత్సా 

1988 లో విళాఖపట్టణమునం గొంత కొల ముంగెరు మకాము లక్ష్మీ 
శొంతముగారి యింట, అపుడు వారికి లక్షీ శ్రైకాంతీముగారి యిల్లాలు 

వేసిన యుపణార గౌరవము గాొప్పదనియుు 'జాస్తులుగారు ఆమెకు 
సంస్కృత కావ్యములు పాఠములు చెక్సి లిమ్యురాలిని జేసిఖొనిరనియు 
“జాతక చర్య” ఇటీవలి భాగమునం గనంబడినది, 

లక్షీ శకాంతేనుగారి యాంగలపుం జదువు నూ్కూలుస్రునలు దాశ 

బందరు హిందీస్కూలులో, ఎఫ్, వ్య బి వ లు బందురునంజే యున్న 

నోబిలు కళాశాలలో. మూడవ “ఫారము చదువుచుండంగా 1909 లో 
లవ్లీ ఉక్ మున్న _పూస్కూలులో తిరుపతి వేంఠటకవులు శతావ 
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భఛానము వేయుట తటస్థ్రించినది. ఆ(ప్రదర్శనము ఇూచిన వెంటనే 

యిీతనికిం గవితాస్త యంకురించినది ' అదియాద్సి వేఠళట శాస్త్రిగారి 

యాదరాశీస్సులండి మూూ(డేండ్ల మూడునెలలు. గురుకులక్షిః మడ 

సంస్క తొం(ధములు చదున్రకొనెను, ఆ ఇరు నేవాపసాదము స శీ త్ర 

కాంఠమును నేయ మవారచబుతేగా దిద్ద(౫లిగినది. 1912 లో, 

స్కూలు ఫ్రై నలు పరీశ్లో శీర తనంది, వెంటనే ఇంటరుిన, చేరం జాంక 

రెండేండ్లకుం చేరి 1919 నాంటికి పింగళికవి బి. వ, పట్టభ్యద్రుండయ్యెను. 

ఆవెంట నే 'నోబిలుపాఠ శాలిలో. (బధానాం ధపండిత స్టానలాభము. మజీ 

నాొలుగేండ్లకు, కళాశాలలోయగూడ నసధ్యాపకత. అచట నోకనాలు 

గండ్లు. పదపడి మదరాసు విశ్వవిద్యాలయమునం "దెలుప. పరిశోధక 

శాఖలో “ఫెల్లో” పదవి. అది మూండేండ్లతో నయిపోలా, తంజావూరు 

సరస్వతీమహలునం గూరుచుండి నాయకరాజులనాంట్ తెలుంగు కాటి 

యాకు. బొ త్సముణు చదివి యెన్నో (క్రొ త్తవిషయములు లవ్షీగ్రకాంత 

కనీ సేకరించెను. మదరాసులో నుండలోనే 1980 లో ఎం, ఏ మొదటి 

తరగతిలో నుత్రీళ్ణగ్ణ యుండిన హేతువున, 1981 సంవత్సరముననే 

ఆం(ధ విశ్వవిద్యాలయము నారు - వర్చాటు చేసిన "తెలుంగుఇాఖలో 

నాణార్యస్థాన 'మొసంిరి. తంజోవూరిలో లశ్షీ [కాంతకవి నాడు చదివిన 

చను బే, ఆం|ధవిశ్ళని ద్యాలయము అచ్చటి వాజ్మయ మంతయు “కావీ' 

చేయించి తెప్పించి (పకటింపకబూనుకొనునటులు చీయుటకుహేతునై న 

దని చెప్పెదరు. ఆనుహా(ప్రయత్న మున మొదటిదిగా “ద్యిపద భారత ము 

ఇజంుదటీసంచిక యచ్చునకు వచ్చినది. ' దానికి లక్షీ గ్రకాంతీముగారివీఠిక 

విఫులమైనది : యున్నది. తంజావూరి యతుగాననులను గురించి 

యాయన యంతో (నోయంగలవారు, (శ్రీ (ప్రభాకరశాస్త్రి పరిమ్మతే 

నైన “రంగనాథ రామాయణమునకు వీ భూమిక యాభరణమై 

యున్నది, నన్నో వీఠక లలో, ఎన్నో వత్తికా (ప్రచురిత రచనలలో 

లశ్రీ గకాంశముగారి వాజ్మయపరిశ్ర మము విశదమగుచున్న ది. 
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(శ్రీ నాటూరి నేంక ుశ్వర గావు * గ దియు సుపరినిష్టిత మైన సార 
నత వ్యానంగనా, ఆయన భోగ త్యాగ. లకు నలయునంత యున్న 
వాడు, అదిలో పీరు కలపటచునాగు. నాలుగ] దు తరములుగా 
“కాటూరు వీగిస తీగువాత “కాటూరి యని యింటి చేరు మాాటీనది, 
వీనము: త్రాతగాగికి దత్తు వేయక టక్ళరగానవ్రుణాగు జసంపొంటజెను, 
నంప తినోపాట? మూహాశిగ విత్తన... క వలయునంగ వ్యుత్చ తీయు 

నున్న వాయు. గురువు) సకయించి చమవ్రుళొన్న నాయం పింగళి 
కవియు నీయనయు సతీర్థ్యులు కావట విశేషము, పీరికిని చెళ్ళపిళ్ల 
శాస్త్రులుగా చే సంస్కృ తొంధ సొహీగ్యభిక్రా వడాళలు, వేంళపే 
శ్వరరావుగారు బి, వ నీనియరు చగువురు 1921 లో, నహాయనిరా 
కరణోద్యనమ మున. జదువ్రు విరమించికై చి. 1980 లో జగిగిన యుద్యమ 
మున నాలు నెలల కారావాసదండనము. కాటూరికవి దంతటి జేశాళి 
మానము. 1902 యుదలు ల9 వనజకు ఆంధో పా ధ్యాయుండుగా, 
89 సం! మొదలు 4కి నం! దొంగ (సీన్సిపాలుగా బందగు ఆంధ 
జాలీయ కళా శోలలో నుద్యోగనిగ్య్వనాణము. (ప్రకృతము కృష్ణాపత్రికా 
సంపాదకత, ఆంగుభావలోని యుదా గ్ల సొహిత్యము నీయన తనివాధం 
జూజలాడీయు, నార్యసంప దాయమహులు ఏడ కవితా ౫థనము. 
7 వీంచిను, కావలసినంత న్వస్థాన సేవభొషూభిరతి కల వ్యక్తి వేంక ళు 
శ్వరరావుగారు. మెత్తని హృదయకు, ముటీమెత్సని పలుకుబడి, 
ఒడ లేటు౧గోని యుపన్యాసథధోరణి న'గించుగుణ ను లేదు శాని, తియ్య 
తియ్యగా(బద్య పాఠ ము చేసి సభ్యుల నూరించును. నిర్లిప్పుండు ; ఒకరి 
లత్యము లేదు, అట్లని ఎవరిని జెందనొడండు, సచనశొ లిలో వీంగళి 
వారిది సద్యశయ్యలో కాటూరి నారిది పై జీయిగా నుందునని "జేశ 
మున బలుచనైన ముగ వొడుకయున్న ది, రసజ్ఞుల చావుల కిటి 
చాడుకలు వినం బడవ, వారిరువురిది సరియగుజత, ఫౌండరనంద 
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మొకటి మా(క్రము, యీ యిద్దజి కీర్సికిని' పతాక. కలసి వ్రాసిన 
“పొల న్హ్వహృదయి మను చిన్న కావ్యమునుండియు రెండు రత్నముల 

నిచ్చి యిక జూలింతును, 

[శ్రీరాముడు లంకవై నెత్తివచ్చుట చూచి సముదుండు రావణునితో. 
జెప్పంబోలా రావణు. డనినమాటలు] 

వనవణ్సూ చెక్కిళ్ళ వయనున లజ్జ్మమె 

ముని యాజ్ఞ దాటక తునుము సొగసు 

జునపాలు(వ్రేలు నీడున శై వచాపమ్ము 
విజిచిన శృంగార ఫీరమహిమ = 

పనసపు బట్టల నిగ్గుపన భార్గవ క్రోధ 

సంధ్య వమూయించీన శౌర్యసార 

మూలిం బౌసిన (క్రొత్త యలంతమై వజసా 

రుని నాలి నొక కోలం దునుము పటిమ 

వీంటియేకొని = ఇన్నిటికంటి రాచ 

పట్టనుదోోరంగి నారలు గట్టి కాన 

మట్టినట్టి 'నెక్కసమైన దిట్టతీనము 

వింటి -- సాసుకీ తగుననుకొంకు కానిి= 

శ్యానులకాంతి మోనానము, సొన్యుగభీరము సుప్రసన్న శే 

ఖామృదు పహోసభాసురము, గన్ను లపండువునై న రాము నె. 

'సూూమును మిస్ఫ్బుంబో లెం గన నోమును గాది; కఠోరవృత్తినై 

సామిని మున్నె ఘోగరణ సశ్రనిమంత్రితుః జేసి యుందుటన్, 
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1885 
(బాన్మాణుల. తల్లి! సుబ్బన్న. తండ్రి: వేంకటప్పయ్య, జన్మ 

స్థానము : కృ స్లౌబిల్లా, నందిగామ తాలూ ఇాలోని పొక్కు_నూకు, నివా 
నము! హైదర*బాదు.. జననతి[ు  తౌగణసంచల్సర నూఖుశుగ్ధ షష్టి, 
1585 జనవరి రచనకి ముదిరే: ౧ మట్టి కాగు ద్భము 
౨ మూలగీగుచ్చమయు కె. మోత ఇలు హింద్యార్యుంన. రో. తెలంగా 
అం! థో భ్యానుము (1 భా! అమే 8 స. గ్యర్ బాల్లి వర్మిత్రీము 

౨. మనాభాగరత సమాతీణము. 8 తలంగాణా ఆం(ధోద్యమము, 
(౪వ భగము) ఈ, రోనుక సా బ్య సర్మిక్రము (ఆనంపూర్ణమా) 

జస దేశము కృష్ణాము,డల మీకాని, పానుమంతే రావుగారు పాదరా 
బాదు సి బాను. సజూము రాజ్నములో రొజకీయ (వాముఖ్యము సహీం 
చిన తెలుంగు నారతో పీరు (పథమ, శీణికి 'జెందస నారు. ఆయను రచ 
బుతీలుగా నెక్కు.నచుంది వినియుండ గు. వమసణా్యా హనుమంత రావు 
గారు రచించిన (గంథయిం పుటల (ప్రమాణహములోం దట్క.వ, అని 
మైనను, సాహిత్యనంబంధము కలవికావు, ఎక్కువ, జీశభక్సి సము 
"లేజకములు, చరిత్ర వివయగను:లునుం అం(ధోద్యమము సీర (పాణ 
(ప్రాణము. తెలంగాణా ఆంధోద్యమము  పీరిడి [పథమ భాగము 
ముదిత మైనది. మల్టికొ = నూలతీ గుచ్చములు "గింకు ముద్దయిన 
(గ్రంథములు. అందలికథలు (పాచీనాంధ్రుల విశిష్టతకు మ పోదర్శములు, 
తెలుగులో (గ్రాంధిక శైలి ఏరడి తీరుగానుండి విందునేయును, మల్లికా 
గుచ్చమునం జార్మిత్రకములు సాంఘీకనులు నగుకథలు మధురథోరణిలో 
నున్నవి. రుద్రమదేవి మున్నుగా నున్న గాథలు వీరి చరిత్ర దృష్టీ. 
మంచి నిదర్శనములు, 

హనుమంత రావుగాగు బి. వీ, బి. యల్, సట్టనునందిన న్యాయ 
వాదులు, ౧౯ వత్సరమ:ల యోొడునుండి లురువటి ఇమీబేండ్లు కొడు 
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వచ్చువణుకుం (బ్రభుత్యము వొరి విద్యాశాఖలో నుద్యోగము, అంతటి 

నుండి యాలు నత్సీరములు హైదరాబాదు శాసన నిర్మాణ నభలో 

నాంధానువాదక్ వదవీనిర్యహాణము, పిమ్మట నిరువదినాలు శేండ్లు 

నిండుగా పాళోర్లు వక్రీలువ్భ లి, (ప్రకృతము ని శాంతి, పహూనుమంతీ 

రావుగారికి ఆంగ్లము, అంధధ్రను సం బే కాక సంస్కృృతీము, ఉరుదూ 

భామలలోంగూడ ముంచిపాొండితి యున్నది, పరిక్ష శ) కందుకూరి విదేశ 

లింగము పంతులుగారి రచనా విధానము ఆదర్శమంట, వ్యానహోరిక 

భామయం బెగ్యూవ యాదరముగాని దాని యుపయోగమును గూర్చి 

యెక్కు..న విశ్యాసనుగాని కలనారు కారు. 

విశేష మేనునయణూ హానుమంతీ రావుగారు హైదరాబాదు .రాజ్య 

ములో నేంటి (ప్రజోద్యమనులయందు. బాలునొని గొప్ప కీ ర గడించి 

నారు రచయితలలో చారికీయందగిన గౌరవము, ఆకీ రిని ఒట్టి "కాక 

సాహిత్య-చరి త్ర సంబంధమైన వారి మల్లీ గా గుచ్చ, మహో భారతీ 

సమిోతు.ణాది కృతి రచనమునలన సని గు ర్తింపవలయును. 
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L896 
రడ్డివంశీయులు. తలిదండ్రులు గంగను, నారాయణరెడ్డి. జన 

సన వ గద్వాల ససగిస్టానములోని బోరజెల్లి, జననము దుర్ముఖ టో 
క జ్యేష్ట బహుళ ప్రతిపత్తు 1896 శం, రచనలు: ౧, అంధుల 
సాంఘీక భర్మిత.. ౨. హైం వధర్మవీడులు. ని. రామాయణ విశేష 
నయం రో హొందువ్రుల పండుగలు, x. (పజాధీ శారములు. ఇ. తుఖా 
రామి | నాటక యు] క ఊగర్భల విహిదము (నాటకము ] రొ యువజన 
వ్ట్తానం. శౌ. ెంగలాయి కథలు, ఇ క్య్యాదుల ‘ 

పా రాబొదు ఆంధ సాహీత్య రచయితలు -- అను తలంపులో 
తొెట్టతొయుత. నుకనరము (ప్రతాపెద్తగారు తగిలి జేజ్రాకరు తకుదరు, 
“ఆంధ్రుల సాంఘీ॥ చగి,త” (గంథరచనతో ఆ మేటపు ప 

విరిసియున్న (వ తాప రెడ్డి రి యశస్సు స్టిరపడీ నిలిచినది, ఇట్టి యుత్తను 
రచయిత జీనన సింధువునుండి యథాశ క్రీ కేటుకొన్న కొన్ని బిందువు 
లీకిందివి, 

(ప్రతాపరెడ్డి గద్వాల సంస్థానములోని బోరవెల్లి (గానునులో 
జన్మించి, యేడేండ్డదాయక నచటచే పెరిగ్గొను. మొదటి గురుత్వము 
ఈం(డీది. సీదప గెనిబిదవయేట క ర్నూలం లోం జేర “సుటికు) వజికు 
విజ్యాభ్యాసను, ఎఫ్, వ, హైదరఠరాబాదునందు, బి, వ, నుదరాను (ఫెస్ 
జెస్సీ కాలేజీయందు చదువుట. బి, ఏ వజకును నంన్కృతము ద్వితీయ 
భానూ (హించి పఠించుటబే నాఖావలోని మెలకువలు (ప్రతాపర్వై 
గారికి దెలియును. అదిగాక, గురునుఖమునం గావ్యపంచక ను లఘు 
శాముదియును జదువుఖొని త్రనుశ కీర మెటు.గుపెట్టుకొనెను బి, వీ 
శదుచ్చు చుండ చే 'ఈచ్చలి నాటకము ఏరు సంభుటించిరి. న్యాయ 
శాడి పట్టము వడసి హైదరాబాదులోనే ఉద్దాభానలో నిమి లేంక్లు 
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కీ డరుపని జీసిరనంగా, (వతాపరెడ్తిగారి కాభావలోని వ్రవేశ మెంతటిదో 

జెలియయగలదు, “సారీ” రతందును పిరి వరిశ్రమము (నశంసనీయ మైనది, 

మొత్త ముమోంద సంస్కృతము, ఉన్లూ, పార్తీ, ఆం[ధము, ఆంగ్లము - 

భాషలలో. జక్క-ని పరిచయము (పతొవరెడ్డిగారి కున్న యది. ఇట్టి 

విజ్ఞతలలో సీయని సారన్వతోదో్యోగము నిర్వహించుచున్నారు.. రాజ 

కీయాద్య|ోగము ౨ కోరిన మానిసి కాకపోవుటచే (ప్రతాపరెడ్డి లక్షల 

కధికారి కాలేకపోయను, పోనిండు! ఆయన (గంథములు శేనవేలు 

ఏలువకలని గొవచ్చును, 

నిండుగా నిరునది నాలుగోండ్లు (ప్రకాపరెడ్డిగారు నెజివిన నువ్రకో 

ద్యోగ మొ%6 డున్నది. ఆది “గేలకొండి” ప త్తి కాసంపాదకత.. వీరి 

యధిశారములో “గోలభొండి అర్థవార పత్తికయై మంచి (ప్రఖ్యాతి 

(ప్రచారనులు పడసివచ్చినది. ఇటు లుండంగా 'లినికెడ్ కంపెని వారు 

వచ్చీ దానిని గినపత్తి రక్షగా నూర్చుచేసి నడపుచున్నారు. శారణాంత 

రములవే. వారితోం గుదురక “రెడ్డిగారు సంపాదకత వదలుకొని 'ఇటి 

శాలపాడు అను గ్రామములో (బకృతము గడపుచున్నారు. 

చరిత్ర, పరిశోధనము-ఆనయగా ప్రి శింతో సంభరము, వీరియిల్ల 

చరిత్ర భాండారనుని చెప్ప విందుము, (ప్రతాపరెడ్డి గార కథలు సారన్యత 

వ్యాసములు, చరిత్ర, పరిశోధన రచనలు మొత్తము మున్నూ ఆ 

సంఖ్యకుం బై బడియున్న ది, నాటకములు (వొసిరి, వ్రద్యరచన చేసిరి, “(పజా 

ధికారములు మున్నగా చెన్నో రాజకీయ విషయములపై చర్చా(గ్రంశ 

ములు వెలునటిచిరి. హైందవ ధర్మవీరులు, రామాయణ క శన ములు 

హిందువ్రుల పండుగలు మున్న యిన రెడ్డిగారి కూర్చులు వారి వివిధవీప. 

యజ్ఞతకు నిధర్శనము లై నని, ఈయన సద్యకవిశయు సాధుమధుర 

మైనది, తెనుంగు భాఫానుతల్లిపై వాసిన యీాసీనయు భూడవలయును ; 
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రిపూర్ల పావనా'ంభ స్తరంగోదో్యోగ 

గొతమి గంభీర గమనమునకు 

ఆలంపురీ నందనారావు విభాజి 

మల్లోబ ఫలరాజి మధురగుచికి 

ఆంధీ కుమారీ నమాయు కృ పరిపూత 
తుంగా సయనస్సు మాధుగ్య మునకు 

ఖండ శర్కురు జాలీ, ఘఖర్టూర, నోక్షీర 

(దాశూదియుత్ రామ రనమునకును 

అమృత నివ్యంది వల్లకీ స్లోద మునకు 
రాణీ దివ్య నముూ్యానారాగమునకు 

శేనికేటల ననకంపు సోనలకును 

సాటి యగును మాశేనుంప భాపానుళల్లి. 

(పణయని (పె వీరు కట్టిన కవిత యెట్లులున్నదో యరయవచ్చును ; 
ఉ. నీ నునుజెక్కులున్ మరియు సీ చిరునవ్వును దంత కాంతియున్ 

నినయగారను:ణ్ కలికి! నీదు మూటారపు గుబ్బదోయియున్ 

సీనడయాడుకా నరయ నీచికురంబుకు శేంచువెోూవియున్ 

చానరొ! నాకు నాయెడంద సంశయ ముండిన చీల్చి చంాడుమా ! 
ఈ. ఎచ్చటి శేంగినన్ మరియు నేమి యొనర్చిన సీదుభాపమే 

యిచ్చు దలందు చుండు కృవయించుగ పూన వచే మె ఓర్వగా 

వచ్చున యామనోవ్యథల వొరిజలోచన ! సనీకటాతమున్ 

నచ్చితి నిం తాళగలన్కా లలనా! చలమూన పొడియ్ ! 

4, నీ సరనంపు ముచ్చటలు సీ తగభాయిత నే త్రయుగ్భమున్ 

ఏీసరవోని 'మోహామున వేమరు చిళ్తములో స్టృగించుచున్ | 
- వేసర శెల్లవేళలను (వీయని ! నిన్ గనంగోరునాక యో! 

అనలుగొాల్సి యేచడగున్యా మగువా! వగ పాచ్చుచున్నటే! ' 
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(వతాపరెడ్డిగారి ఇ'త్యాడికమైన కవిత మంతయు నొకయొక్తు, 

వారి “ఆంధుల సాంఘీకచరిత్రి (గంథ ముకయెత్తును. 1929 సంవ 

తరము నుండియు రెడ్డిగారు తెలుఇపవారి నంభుమర్యాదలను, ఆయా 

కవుల (గ్రంథముల చ్యారమును గుర్తించుకొనుచు వ్యాసరూపమున 
జెలువరించుచున్నారు. ఆ కృపియంతేీయు 1949 నాటికి పంటకు వచ్చి 

యేతద్గంథహాపమున మనకు భు కృమైనది. కాకతీయ సామాజ్వ్యము 

నాడు, ఆెడ్దపొాలనమునాందు. విజయనగరరాజుల యులుబడినాండు, 

మజీ వివిధ(ప్రభుత్వములనాండు సాంఘికముగా. దెలుంగుల నుర్యాదలు, 

నడతలు నెట్టినో యి కూర్చున హృదయంగమ ఫక్కి_ని (ప్రదర్శింప 

బడినవి, ఈ రచనవిషయమై. ెడ్డీగారు కావించిన కావ్యపరిశీలనమ్యు 

చరిత్ర పరిశోధనము గణనీయము లైనవి. ఈకృతి చిరకాలస్థాయిగానుండి 

శేలుపవారి కుపయోగపడు ననుటలో విప్రతిపర్ను లుండరు. వీరి 

రచనయు నింపుగా సొంపుగా నడచినది. వారు (వాసినటులు- 

“ రాజుల రాజ్యాల చరిత (వ్రాయుట అంతకష్టము కాదు, కాని 

సాంఘీక చరిత్రము [వాయుట కష్టము, దీని కాభారములు తీక్కువు 

తెకంప  సారస్వతము, శాసనములు స్థానిక చరిత్రలు (కైఫీ 

యతులు) విజేలీజనులు చూచి (వాసిన (వాతలు, శిల్పములు, చిత్తరు 

వులు, నాగోములు సామెతలు, ఇతర 'వొజ్బయములలోని నూచనలు, 

చానపత్రములు సుద్దులు, జంగముక థలు, పాటలు, చాటువులు, పూర్వ 

వస్తు సంచయములు (౮౦11601009) - ఇవి సాంఘిక చరిత్రకు వనికి 

వచ్చు సాధనములు ” 

ఇంత సామగ్రితో (శ్రమించి సంధానించిన రెండ్డిగారి సాంఘిక చరి 

(తము నేటి సారస్వత కృతి సంభారమున కొక వెలుంగు నిచ్చి, మెచ్చు 

కోలు పడయందగిన (గ్రంథమై, వారి యశోలతకు మాజాకు వాత్తించు 

నదిగ నున్నది, | 
లాజరు 

గి 
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1895-1947 
శిడ్డి బిడ్డ, జన్మభూమి ౩ చిల్లూరినుండల ములోని "పెమ్మూ రెడ్డి పాళెము, 
జనవయు 9. నవంబరు 1005 సం. నిర్యాణము ! 194. రచనలు: 
౧. పొనశాల-౨. క్ళపీవలుండు 8, కుంభరాణా రో, బనకుమూరి ౫, నీతా 
వనవానము ౬ నలజారమ్మ అగ్ని ప్రజేశను, 3,పలిఠళ్లళము రా Voice 
of the Read [అంగ్లక నితానంపుటము] మున్న గునవి, 

అభినవాం(ధ కవితారసాలశాఖ నధికోపీంచి మధురగానము చేసిన 
క వివుంస్కోకిలము దువ్వూరి రామి రెడ్డిగారిజీవితమ స్మృరణీయ మైనది, 

ఆయన కలిగిన ర్రై తుబిక్ల, అకలిమికిదోడు నిజ్ఞాననంప త్తి, ఆనంవ త్రిక 
పొయను తీయనైన కవిళాధోరణి, ఈసమ్మేళనము చక్కనై నది, ఇది 
“విసొమాన్యమున కందని విందు, నెబ్లూరిజిల్లాలోని సెమ్మా రెడ్డీ 
పాలెములో రామిరెజిగార్ పుట్టుకు అచటి వ'ళ్లైబతుకుల 'వెంలంకువలో, 
నారిక'విత యుట్టియలమీడ నవనీతము మెసవి యార్డ 9 మైనది, మెత్తని 
సృాదయము; మెత్తని రభనానంపత్తి. ఈభాగ్యముతో నొయన 
సండకావ్యము లెన్నో నంతరించిను, నాటికలు, కథానికలు, వ్యాసములు 
రచించెను. వమివ్రాసిసన్కు స్వాతంత్ర్య దీష్తి (ప్రదగ్శిం'జెడి చేర్చు 
కలములో నున్నది. నిసర్లమధురమైన పదబంధము రామి రెడ్డిగారికీ 
జన్హుతోభ వము, ఈసిద్ధినలన సీయున పూర్వ పద్ధతులను చాటి నడచు 
చున్నా నని సావాసములీోన దించెను. ఈదిగున పద్యములు పరికించునది: 
చ, వనలతమైన నాళవిత వక్రపుటంబుల జూన రెమ్మలన్ 

_ దినదిన బృంభమాణమయి లేజరిలెన్ సహజ (పరోవాన 
ర నియమాను సారముగంః దల్లత యెన్నందు. దోంటటమాలి సా 
సని గనుంగోని నవ్యరమణీ యత జిల్ము.. నపూర్య సద్ధతిన్ , 
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గీ పంజర స కీరంబు బయలుగాంచి 

యడ్డుక ముల చాంటంగ నాశచేయు 

నటు బహిర్నియమంబుల నతశరించి 
మన్గనంబు స్వాతంత్ర్య సీమకుం జరించు, 

గీ. కాన చెనరేని యనుకొన్న దాన చేమి 
౫లుగపం;గాల మనంతము ; ఇల విశాల; 

భావలోకము, [కమముగా. బడయుమార్చు 

వలహృదయంబు వెలిపుచ్చ నింతయళ్లుకు. 

ఈచివరి పద్యభావము భవభూతిని స్మరింవం జేయునదికచా! ఈయన 
(వాసికొన్న తగా భాషోభావ స్వాతం త్ర్యములు పాచ్చు తీసికొన 

కుండంగ నే సంప్రదాయములు పాటించుచు. గవితీ సాగించుట కాన 
నగును, (పొచీన కవి తారీకు సె దండేత్తి యువ్వెత్తుగా నత్సత్ర ఏథులలో 

నెగురు కొందటజవంటి వాడు కాడు as రెడ్డిగారు. ఆయన 

భావ వైభవా వేశమునకు సరిపడు భాపాభార ప్రవేశము కలవాండుం 

ఆంగ్ల పారసీక వాజ్ఞయమనులలోని పలుకు బళ్ళు 'లెన్సగా గుర్తించిన 

వొాండు. సంస్కృతే వాజ్ఞుయపుః బొలుపులును దెలిసి కొన్న వాండుః 

నవాజముగా సౌజన్యమూా ర్తి, ఈపషయిని, కవిత్వ మెటులుండునో 

భావించుండు, ఈకవి యభి(ప్రాయమిది : 

వేగు జామున వికసించు వీరులయందు 
కేకు వెడలించు సంజపూ శెమ్ములందు 

శావ్యమునం బోలె. బకియింతు శొతుకమున 
(పకృతి సామాజ్య పోలన పద్ధతులను, 

+ చటులకల్లోల రననల సాగరంబు 
పవలు రేయి నాలాపీంచుపొటలందు 

అనితర (గ్రావ్యాధ ర్మంబు,శౌ జేలంగు 

వీశ్వసృష్టి (ప్రకారముల్ నినుచునుందు, 
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గుజురుతుంపర ముత్యాల కాౌన్క లిడుచు 
తేరలు "ససెలయ్!$ పాటలో ' దాగియున్న 

రాగత త్ల (బు నామని రాత్రులందు 
కూయు కోయిల కడ నేగ్చిళొందు వనుల, 

ళు 
ఇట్టి త గగముతో సి రెడ్డి కొని ఫోకీలము మధురకావ్యగానమువేసి 

నది, వీరి కృషీవలుడు - పాన ఫొల మున్న యినకృణులు కాల (బశ స్త్రీ కెక్కంయున్న నవి, పల్లెటూరి ౨ తుగ్రదుకు  కృవీ.నలుండు ? కావ్యమున 
మూట కట్టెనట్టులు ముచ్చటగా గనవచ్చును, 

అన్నా వోలిక ! నీదు జీవితము నెయ్యం బార వర్ణింప మే 
కన్నన్ ని క్స్ సార వేగమున వాక్నూరంబు మాధుర్య సం 
పన్న౦ బై (సవహిం చుం గొన్సి యితీరుల్ భ్ గ్న్నాళ్ళులె తూ లో 
సన్నం గగ్భక పత్తపాతి యని నిందావాక్యముల్ వల్క_కే ? 
రామి రెడ్డి కనిగ్యఘునకు స+లికుండు ఉద్దపకుండై నొందు, గ తోను గతిక మార్గమున సాగక, దేశ కాలస్టితులు గుర్తించి తన తీయని ైతలో 

జానపద వాతెవరణము శాణశీంపం జేసిన యి రెడ్ట్కవి మజవరాని నాడు. ఈయన కవిత వినిధవిషయములయందును (బ్రసరించినది, 'పణయాహ్వోనము" ఎంత వెం త్రగా నున్నవో, భూడనగును ; 
చంద్రికా ముగ్ధ కర్వరీచ్భాయలందు 
జీవలోకంబు నుఖను మీ జెందుచుండ్ల 
కవి నునంబును (ఒక్కలీయు క్లయుచుండ 
సోదమా కాంశళ్క “సెలయేటి పోొదలదరికి, 

పులుంగులు గూళులం జెదరిపోయిన రెక్కల నొ త్తీకొంచు గోం తులను పరస్పరంబు బిగితోః చినై చెడి జేళ నెప్పుదుం దెలుపని వృాడవాన్యముల తీన్నగ పీనులవిందు నేయ జా జెలి సెలయేటి న్లైకతిము వేరుదనూ, మనీ యకాతలన్, 
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జిలీబిలి కమ్ముగానములు చేసెడి యా సెలయేటి యొడ్డునన్ 
పులకల విస్తరిల్లి నును బోడిమి జూపెడు నీదు బుగ్గల్న్ 
దొలశెడిని సిగకిడాలు కడదోపని ముద్దుల (గుమ్మరించి యి 
వ్వల మధురో క్రులం గడిగి వై చెద గోమలి, రమ్ము మెల్లగన్. 

% 

శ్రీ రామిగెడ్డిగారిక 'చెక్కుసారస్వతములతోం బరిచితి యున్నది. 
ఈయన ఆంగ్లకవికేయు స్తుతిపాత్రమై యున్నది. విజ్ఞానశాన్ర్ర పరిశోధ 
నము లన్న-వో నీయన కధిక పీతి. ఛా స్త్రపరిక కోధకఃల గారవనిధి పది 
చేలు మోదుగట్టి యుంచిన యా రెడ్డమహళో దార తే తెలుగునాట రత్న 

జ్యోతియు నిలువంగలదు. శ్రీమత్క్కుటుంబమున జనించి చేతులనిండ 

విత్త మార్దించి, దుర్గ సనమ. లకు? బోక విజ్ఞాన నిశ్లేపముగా వెచ్చించిన 
రామి రెడ్డ డ్జీ సాహిళ్యధనము పవిత్రమైనది ; స్థిరతీరమైనదియును, కవితా 

కళయం'టే కాక, లోకవ్యవహోరములందును పీరికిం జాతుర్యము కలిగి 
యుండెడిది. “సినిమా దర్శశత్వములో నిరూపితమైన యీయన 

నె నై పుణ్యము గణ్యమై యున్న దిగదా ! 

విజ్ఞాన పరిశోధన ఫలము కవిత్వకళలో రంగరించి పొంగారంజేసి 

పు పన (వాసిన * పలిత కేశము ”-ో రవి కవి * యను కావ్య 
ములు చక్కనివి, రెండన కావ్యమునుండి రెండుపద్యములు: 

చ, మునుపటినుండి మూనవ సమూహము గాంచిన యున్న తేస్టితుల్ 

పొనరిచినట్టి కార్యము ల పూర్వ మనోబలసిద్ధులుం, జిరం 

తనమగు దేశనాగరికతల్ బహూుశా(స్త్రు సమార్జనంబు జె 

న్పీనం బది యేండ్లు పట్టు; బృథివింగల దంతయు! జెప్పసాధ్యమే ! 

ఉ. ఏనికి మూూలకొరకులు విశ్రుతబుద్ధి వివేక పూర్ణ వి 

ద్యానిలయుల్ సమర్లులు నుదారగుణాఢ్యులు పూజ్యుల “లన మా 

మూనవులేగదా, తెలివిమాలి వచించితి వింత సేపు నో 

భాను;డ! జాలు బోలు నిశం బల్క-కు మేల వృథా(పప్రయాసముల్ 

క వ ల! 
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18907 క 
శెల్లగాణ్య శాఖీయ (ావ్మాణులు! రండీ : రమ్మనళా స్త్రీ 

అను నామొంతర ముగఖ పెంకటకృన్ణశా్యస్త్రీ. జన్మ స్థానము : చం[ద్రమ 

సాలెము,. నివాసము? పిఠాఫురము, మదరాసు, జననము: 1997 

సం, రచనలు:!- ౧ కన్నీరు ౨, కృష్ణపక్షము. క, ప్రవాసము; 

ఊర్వశి. ౮ బుగ్వీధి, [మ్యుదితములు ] ౧, నువాతి [య 
సంపుటి ] ౨. శార్తికీ 3. అళలి [ జూత్రీయనగీకములు 7 ళో. బదరీక' 
[ పద్యము 7 Ue శీడీయోనాటీకలు జాం సుప్రియ [సాహిత్య 

న్యా నములు _ అను ధ్రిగములు ] ముదలగునవి, 

నేటి కవిలోళమున కృష్ణశాస్త్రిగారి దోొక ప్రత్యేక స్థ సొనము, 
'జీశ్రలపల్లి సోదరులను వీఠి కాపుర సంస్థాన విద్యత్క-వులుగా sods, 
ఈ జంటలో  రెండనచారైన తన్మున శా స్రీ గారి కుమారు డీయన, 
తమ న శా(స్ర్రిగారి యనలు వీరు 'వేంక టక టా తండ్రీకొడుకుల వేరు 

లొక, నొందు తండ్రీ పేరు కంట్, నేడు కోడుకు బీరు విన్న వారి 

జనసరిఖ్య పెద్దది. కాని, తండ్రీముందు. ఖోడుకు వ్యుశ్చత్తిలోం "బీద 

వాగు. శివన్వరూపుండ్రై న తమ్మనళా స్త్రీ "కేజస్సు ముందు కన్య 

కొట్ర కునారమూర్తి. ఆయన కూర్చుండుటకు మేలిజాతి మణి 
విశర్షిక కావలయును, ఇతనికి మెత్తని వూలపసొనుపుమోందం గాని 
నిదుర పట్టదు. 

కృష్ణ శా నీకి దోలుతోలుత వీళాపురము మోనూ్కూలులో ఆంగ్లపుః 
జదున్ర. నాడు కూచి నరసింపహముగారి గురుత్యము క భార్టుల 

నెందజనో భావుకులనుగా దిద్దినది, ఆయన యం లేవాసిమై యాంగ్ల 
కావ్య నొటకములోని మెలకువలు గుఖుతించి కృష్ణ శాస్త్రీ తన (ప్రతిభకు 

మెలగు "పెట్టుకొనిన, “న్కూలువై నలు? వజకుం దండ్రితో నుండీ 
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సాహిత్యత త్త (ము . లెలిసికొను భాగ్యము. ఆవిమ్మట నాయనగారి 

నిర్యాణము. ఇదతండ్రీ సుబ్చారాయ శా(స్ర్రీగారుకూడ గతించినారు, 

తండ్రుల నెడబౌసిన తీనయుండు వారి యుపబేశములం నెమరునక 6 

చచ్చుకొనుచ్చు వారి రచనలు పారాయణము చేసికొనుచుం గొంత 

కాలము గడపెను,  కూచినారి యాభార్యకము కృష్ణశాస్త్రి యనూ 

చానమైన (పతిభాసంపదకు మటజవడీ కలిగించినది, మంచి చుటు కైన 

బుద్ధి, విన్నది కన్నది వెంటనే పట్టుకొను _నైశిత్యము ! అప్పటి కష్పుడే 

కనబడిన (గంథ'మెల్ల 6 జదివినాండుః “న్మూ-లుగ్భా నలు’ పరీక్షలో 

ను ర్రీళ్లుడ్రైన నాంటికి వయస్సు పదునై దు సంవత్సరములు, పయిచదువున 

కొకయేండ ఆఃగవలసి వచ్చినది, ఈ సంవత్సరములో నాం(ధసాహిత్య 

పాఠము, (గ్రాంథిక వ్యావహోరిక్ ఛాషూవినాదము పెల్లులేంగ నా 

కొలను కృష్ణ శాస్ర (పభృతులకు వినోదస్థానము. 

నాండు కాకినాడలోని కళాశాలకు రఘుపతి వేంకటరత్న ము న
ాయందు 

గారి యాధ్యత్యుము. నాయ(డుగారి యుపన్యాసములు కృష్ణ శా స్త్రీకి 

గొత్త యు శ్తేజనము కలిగించినవి. ఆయనలోని యాధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస 

మార్గదర్శక మైనది. 1919 లో “ఇంటర” లో గెలువు 1918 

నాంటికీ బి. వ పట్టభ(దత. విద్యార్థి దశలోనే బైబిలు, కురాన్, భగవ 

ద్లీతలలోని మెలంకువలు, వెలుగులు నాయండుగారు చూాపించినారు. 

రామ మూహానరాయల సిద్ధాంతేములు, సాహిత్యములో అప్పార
ావుగారి 

పోకడలు గుండెకు పట్టుకొన్నవిం 

ఇంక, విద్యార్షి దళశదాంటిన కృవ్ణ శా (స్రీ గారికి భాహా-సంఘనంసాా-
ర 

ములు కావలయునన్న భౌవము దృఢపడినది. కాకినాడలో (బవా సమా 

జము నాటకసమాజము వీరి సంస్కరణో ద్దేశమున కొక దీప్పి కలిగించినవి-. 

ముదట మిషన్? స్కూలులో నుద్య|ోగము, (బహ్మానమాజములో 
విడు 

మర ఖేని కృషి. 1919 సంవత్స్శరమునుండీి కృష్ణ శా (స్రీ గారి జీవితములో 
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నొక నూతన (పకరణ మారంభామైనది, గికుగు 'రామమూ రి పంతులు. 
గారి వ్యావహారిక వాదముపై సంపూగ్లమై న వికాసము పాదుకొన్నది, చింతా దీక్రీతులుగారి సావాచర్యముతో వ్యావహారిక రచనా (పాచు 
ర్యము కొనసా(గించిరి. నేటికి రపీంద్రుడు-పెన్లీ, భవభూతి, పెద్దన 
గురుజాడ అప్పారావు ఇత్యాదు లందటు కృృన్ణ శాస్త్రి గారిలో దీయ. 
తీయని తలయులు “కీసి దాని ఫల మీ “కృనవయము, కొవ్లూగరిలో 
నుండి యావధ'ేన చేసికొనుచు “గృన్ణపకుము ? మునంచిరంట, 1021 
బాతీ రూద్యమమునకు ఏరిని ఫురికొల్సిన వత్సరము. ఆయీం్లో దై వవక 
మున కృన్ణవా్త్రిగారికి సతీవియోగము. ఆ వీదప వీశాఫృకము 
మైన్కూలులో ఉద్యోగ ధరమ: ; ద్యితీయవివావామును, మసారాజు 
కృన్ణశా నీ గారి జాతీయ'భోఎనులు సహింంప లేక యువ్యోగమునుండీ 
తొలగించినై చను. తరువాత మటికొన్ని సంవత్సరము: కు 1939 
మొదలు 1941 వణకు కాకినాడ క భాశాలోద్య|ోగము, అంతటితో 
దానికిని స్వస్తి, ఆత్ళగారవమును బొటించుకొన నని కృన్ల ౪ స్రీ గారు 
(పతిజ్ఞపట్టినవో, ఆయన క్లీపాటికి *విన్సిపొలు పదవి వచ్చియుండవచ్చును, 
అదురదృష్ట మూయనకుం బట్టలేను. ఇది కృన్ణ శాస్త్రిగారి జీవిత ములో 
గొందటి కే విందుగూర్చు భాగము. ఈ పయిది భావ్రళలకు విడువరాని 
యాతిథ్య ము, ' 

“ కలిరాకు జొంపములు నం 

దుల (తోవల జేలువాలు తుహిన కిరణ గో 

మలళేఖవొ ! వువుదీనవొ ! 
నలందీ, యవ్వ తేను నీవవిటవీ వనిలోగ్, 

కారు మొయిళ్ళ కాటుగ్ పొగల్ వెలిగక్కు తమాలవాటి జే 
జారియుం గాన రాదు. నెలంతా ! మయెటు వోయెద వర్ధరాత్రి? వి. 

- స్సార విళోచనాంధ తమనమ్ములం జిమ్ముచు వేండివేడ్ ని 
గ ట్ఞూూరప్పులన్. నిథీథ సవనోర్శి వితానము మేలు లొల్పుచున్, 
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అది శరడ్రాత్రి ; ల్లీతచం[ దాత పాంత 

రాళరమణీయ రజక తల్పంబు నందం 

జల్లలా నిద్రవోవు (వేపళ్లైవాండ 

. సకల గోపాల గోపికా గణముళోడ, 

* 

ఎలదేటి చిజుపాట సెలయేటి శరటాల. 

బడిపోవు విరికన్నె వలపు వోలె, 
తీయని మళ్లెవూం జేసె సోనల పైని 

తూగాడు తలిఠరాకువోనె వోలె, 

తొలి వొద్దు "తెమ్మెర (తో వలో. బయనమై 

పరువెత్తు కోయిల పాట వోలె 

వెల్లువ్నలే పాజు వెలంది చెన్నెలలోన 

'మునిలగిఫపోయిన మబ్బుతునక వోలె 

చిజుతీ తొలకరి వానగాం జిన్నిసౌొనగు 

ఫొంగి ' పొరలెడు గాల్యగా, నింగి కెగయు 

కడలిగా బిల్ల (గోవిని వెడలు వింతే 

వ్రీయందనముల లీనమైపోయె నెడందం 
ఖు 

జిలిబిలి పట్టు రేకుల వెంట దొ(టిలు 

మల్లియయెద దాంగు మధుపరవము 

కనుచూవు దాటు నామనిగబాయు కోయిల . 

గాంతులోం జిక్కువసంతగీతి 

విభువీడి శుష్కి చు విరహిణి సెలయేటి 

కడుపులో నడగిన కడలి (మోళే 
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'ేనిక్షై వెదకెను టిక్క. ఇదూపులలోనం 
జెజునడ్డ నింక చందురుని పొట 

యిట్లు నీ దీన గోసికా వృాదయ మంది 
రాంఠ రాళములోనం (దుల్లింతభాడు 
శీణు నాదంబు వినివీంచు విశ్వమోవా 
నొళ్ళతిం గికోరగాయకు నరయు చుంటి. 
ఇది నాచరితను, విని, సీ 
వదశిద్కు తొటటిలెదు, వడంకు, దటు నిటు కనులన్ 
'శెనకడు చూపుల జేదో 
జిదకిదు, ఎవ్వతెవు సీపవిటవీస్థలిలో న్. 

' అన్వేషణము” అను శీర్షిళతోనున్న ఖండ కావ్యమునందలి ఖొన్ని 
పద్యములివి. ఈరచనలో. దొల్లిటి (బంధముల వానన తేత లేతగా 
నున్నది. శైలిలో. చేనుంగుందనము, కొన్ని తలంబులలోం (గొ త్తందనము, 
నంవిభానములో. దియ్యందన ను జకేగూడి (శ్రుతుల కతిథి గౌరవము 

నొనయచున్నవి. కృష్ణశాస్త్రిగారి. భావన 'అన్వేషణము” తో 
నారంభమై నేంటికీ లోతులు ముట్టినది, ఈయన తెలు వారి కిచ్చిన 

కావ్యములు (పధానమః: ల్రైనవి 3 (ప్రవాసను ; ఊర్వశి = కృష్ణపతము, 

ఈ కవినుండి' యుబికిన యతరములు తక్కువ, కొని వాని బరువెంతో” 
యెక్కు.వ ఆయన (ప్రశ్యషరము ముట్టి చూచినచో నాగ్జి మైన 
యుకొ-క్క. "కలువవు “కేకు చుట్టినటులు తోంచును, కాశిన్యము 
సహింపని యీశవి జయబేవుని వళి పదములేజుకొని, భవభూతి వలె 

పొడినాందు, శ్రీ రసొగరము నంటీ హానయము; చెమ్ముగిల్లుచున్న 

కన్నులు! (బతుకుపై నిరాశ | 

ఏను మరణించుచున్నాను ; ఇటు నళించు 

నాకొక చన్ముగిల నయనమ్ములేదు ; 
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పసిండివేయవ సపెండ్హిండ్ల బడిన యెవరు 

కరగ నేర్తురు జరథాంధ కారమృతికి ? 

నామరణశయ్య పజుచుకొన్నాను నేనె! 

నేనె నాకు వీడ్కొలుపు విన్సించినాను ! 

చేని నాపయి వాలినా నేనె జాలి 

చెద నెద గదించినాన్కు రోదించినాను, 

(బతికియున్న మృత్యువునై న (వవాస తిమిర 

సరవ నమాధిం (గుక్క. (కుంగినపుడేని 

నిను ఫిలిచినాన, నామూల్లు నీడ ముసీరి 

క్షృములుచేమొ సీ గానోత్పవముల ననుచు 

ఇదీయె నాచిత్కి జేర్చితీ నేనె దీని 

వదలిపోని యావసాన వొంఛ గోల | 

'వడకని కరాలు రగులుచు దుడుకు చిచ్చు 

లొలనల నింత: నుసీగాగ కాలు క్రుటినె! 
అలయు వాతేజు యూర్సు గాలులు కదల్చి 

శీపునం'తె నా కాస్థాల శేగుమంట 

మును (బతుకునట్ల నాచేవామును దహీంవు ! 

పడదులే ఆర్పగా నొక బోప్పుమేని! 

పడమటికవులు “షెల్లీ, శైరను మొదలగువా రిట్టి యాభావనకు దారి 

మూపీనవారనుట సత్యమగులాక [ మన కృవ్ణశా ద్రీగార శిందటకో 

యందని ేనెబిందువులు దొరకినవి. అవి యాయన కవితలో 

నతరము.లై వెలికుబుకును ఆయన పద్యము కాదు పాటకాదు మలచి 

మలచి, “తూకము నరిపెట్టుకొని బయట. బెట్టునలబాటు గలవ్య కిం 

భావన. లోంతునకు, వప త కూరువునకుహెచ్చు కుందు లుండను, 

ఆ సుగుణముగల కవులు తక్కువ సంఖ్యలో నున్నారు. రచనలోని 

యోళ్లీల్నము లీరు చూడుడు, 
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శీయికడుసున చీళటి బాయవోలె 
తమఫు శుడంద దివాంధగీతము విధాన 

ఘూక రావాన వలనంతెకీక రీతి 
నొ విపూదమ్బులో చాగినాండ నేని! 

'జీవ్రలపల్లి కవితొగానము ముస్పాతికపాలు కరుణాత్సకము. 
కరుణలో నీ మధురిమ నించి పాథకుల నూరింపంజేయు శక్తి ఆయన కల 
ములో. దులకాదుచుండును, 'జేశ్రలపల్లి కపి యయా(తోవ నవీన కవ 

'అెందజో యనుసరించినారు. “కవి మృతుం(డ్రై నను చవిపోనరా” దని 
కృష్ణ శాస్త్రిగారి వాణీ. (బలికియుండియు మరణించు చున్న --జీనచ్చవము 

ఫైన కవులను జూచి కృష్ణ శాస్త్రీ ని గారికి జాలి, రవీంద్రుని యడుగు జాడ. 
లలో వీరినడక. తెనులటి (క నన్నయ - రామకృష్ణుడు ఇ క్యా 
దులు భొందజే యాయన దృన్టిలో మహాకవులు, జయ దేవత, అమర | 
కుడు శాభిదాొను భనభూతి ఏ3 వీళ్లు చెప్పి కృన శాస్త్రీ గారు పొంగి ' 

పోదురు. వేంకోటరణ్న దు నాయండుగారు గురుస్థాన ను, ఆయనమో(ద : 

గొప్ప హృదయముతో సీయన రచించిన పద్యములు భావింప దగినవి '. 
విస్టృరింప రోనివీయును, 

ఈ జడజీవితమ్ము పలికించిత్కి పీ యభఘుసరికోమందు నం 

భోజనము ముల్యంజేసితి, నపూర్వము నీడయ, యనిలీఢి సీ 
శాజన మె త్రీనొవు, వీపులమ్మగు సీయెన నింజెనే శర 

(దొజిత్ చంద కొంటు లన్ఫుతమ్ములు సర్గల తొంత వాసనల్, _, 

నామిుదలోం ద్వదీయ చరణమ్ముల చిహ్నము లెన్న (జేనీయక్, . 

౩ .మొయన్క యేనికీథవుం దనుస్సులు మాసినల్గాని జీనవయా .. 
..(శయరత వీథి నొక్కడం (బ్రయాణము సేయుదు నర్వయంపుంబో , 

౧ గయునముగా హించి గురు చేవదుఖ(న్రుత గీతికానుధల్. 

* 

at) 

uy 

"ah 
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(పతిఫల మ్మిసుమంత వలవక కర్ముముల్' 

సేయు సీమెయి కురుశ్లేత్ర మగును, 

ఆశాంతములకు జరాచరమ్ములకును 

దరలు సీమెడ(ద బృందావనమగు, 

వివిధ ధర్శజ్ఞాన వేణీ సమా 'శ్లేవ 

మైన నీమనసు (ప్రయాగ యగుక్కు 

పాతాళమును స్వర్గపద మొక ముడిలోన 

నతుకు నీవే వారణాసి వొదు 

సీను కన్నడ చెదురుగా నిలిచిన క్లై 

(యోలను పురాణ భారత పుణ్యభూమి ! 

మాకు దినదిన దివ్యయాాతా కృతో శ్చ 

వానుభూశి నొసంగు (బ్రహ్మర్షి వీవు. 

గురువునెడల "చేవులపల్లికవి భక్షిప్రపత్తులశే కాక, ఆధ్యాత్మిక 

దృష్టి నై శిత్యమునకుంగూడ సర్రచన తారకాణ, కృష్ణ శా (స్రీ గారిలో 

నోక విశ్లేమమున్నది; వీరి భావన మృదుల మృదులముగా నుండి 

లోతుల నంటుకొనును, ఆ పలుకుల మె త్తందనము పోయి యనిపిం చును, 

ఎంకచేఛ్చు కవికి శైలిపై చూపు. ఆయనపాట లందుశే తెనుంగునాంట 

ముచ్చట? జాడుకొనుచుందురు, 

బేవరోవో, ఈ నిశీధి 

శెగసి సీడవోలె నిలిచి 

వీలుతు “రెవరో, మూగకనులు 
మోయలేని చూపులతో 

ఎవరోపళో ! ఎవరోహో ! 

ఇపుడో నను బలుకరింతురు | 
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(మోయలేని నీరవగభ 

మున జరించు కోరికతో 

ఇపుడా నను బలుకరింతురు ! 

ఎవరని ఈెకేయి నిదుర 

వాదయ నుడర, వేయి జేయి 

బాయలాడ 'పనుచీక టి 

యెగలతో నాకన్నుల 
ర క్రమురల లాగికొందురు | 

* ఖు # శః 

ఇది మున్నుగా నెన్నో కృన్ణశాన్ర్రీ గారి పాటలు ప్రశస్తి గొని 
యున్నవి, “ జయజయజయ (ప్రియభారత జనయిత్రీ 1” “ యువసతాక 
నవ పతొక్క అరుణారుణ జయసళొక ” ఈపాటలు గానము చేయని 
సభలు నేడు తక్కువ, 

అభిననాం[ధ కవులలో నొక (ప'ల్యేకత సంపాదించుకొన్న 'బేవుల 
పల్లి కవి వరనేవ్యాహైన్యము ననుభవింపలేని అత్మగారవశీలి అయినను 
1982 ముదలు 1941! చాలక వీ ఆర్, కాలేజీలో ఈసన్యాసక 
పదవిలో నుండవలని వచ్చినది. వెనుకటి యుద్యోగముల వలెనే యూ 
పదవికూడ స్వాతం(త్ర్య మూరుతము భాటి కాలేక పోయినది, ఆ తవ 
వాత కృష్ణ ళా స్ర్రీగారి మనుగడ నుదరానులో. మల్లేశ్వరి మొదలగు 
చలన చిత్రములకు పొటలు, మూటలు (వాసి యిచ్చుచు, "లేడి కలో 
నాటికలు (ప్రసారముజేయుచుం గాలశ్లోవము, చిన్నచిన్న కాన్యము 
లేవో కొన్ని రచించి యొక రకమైన కవి తొపథమునకు దర్శకత్వము 

నంపొదించేనే శాని కృష్ణ శాస్త్రిగారు “ర్వెకము వేసికొని నుబో గ్రంథ 
“మీడియా (ోయలేకపోనవ్చట యశ భోదన యని బొండణి విమర్శ, 
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సంపుటములు పెంచకపోయినను, బయటంబెట్టిన యక్షరములు రన 

(సోతన్సులు ! ఆయన యిట్లు పాడుకొనుచున్నా (డు. 

నా వృాదయమందు విశ్వ ఏణాగళము, శే 

భోరు భోరున నీనాడయ (మోంత వెట్టు 

దశదిశా తంతు లొక్క._ సుధ్యాశుతిని జె 

నంగి చుక్క_ల మెట్లపై నంగి వంగి 

నిలిచి నిలిచి నృతో్యోత్సవమ్ములం జరించు. . 

%* 

వెలుగులో, అమృ కాల, తావులొ, మ రేవొ 

కురియు జడులు జడులు గాగ, పొరలిపాణు 

కాలువలు గాణ, పూర్ణకల్లోలములు™ 

కలదు నాలోన శ్రీ రసాగరము నేడు. 



గరం జూసున కని 

1895 
జననీజనకులు 1 లింగ మాం'బా, వీరయ్యలు. జన్మసొనము ! వినుకొండ, 

జననము : 1695 ఆక్లోబరు 26 శేరీ. కృతులు: ౧. ఖండ కాన్యము 
[మూండుఫాగనులం ] ఎవ, పీరజోనీ 3, గబ్బిలము ర స్వప్న కథ ౫, ఇాంది 

శీకుండు ఇఒ, ముంటాజమహాలు 1. జీఛాజి ౮, నృషియుంభర ము గా లాపూజీ 

[ఖండ శాక్యములు] ౧౦, వీఠరాబాయి. (దర్శితాత క నొటకము] 

౧౧౫ తెరచాటు (సాంఘీక శాటకము] ఇత్యాదులు మొత్తము జీంటి! 

భచితములు లిం (గ్రంథములు, 

జీంయుసాగుచున్న యిరగువదవ శశకనునకు ఖండ కావ్యశక మని 

పేరు పెట్టుటలో నాశ్నేస ముండదు, నుహోకవి కోభిడాను “ మేఘ 

దూరము ఈ నూతన శకము మేలుబంతి, ఈళాలమున జనించిన 

నుహాకావ్యనులు (వేళ్ళలెళ్కకు వచ్చునవి, ఖండకావ్యము లసంఖ్యా 
కములు, అనేక శారణములవలన 'ేంటి పాఠకులు నుకుమార వానయు 

లై నారు. పాఠకుల చిత్త వృస్తుల కనుగుణ ముగా గచయికలుకు. లేదొ, 

భొన్ని హేతువు లుండీ రచయికలు కవితలో మతభావులు గానున్నా రు, 

రచయితల ననునరించి పకితలును, నేంటికవుు దూఫులలోం గొత్త 

ములుగు లున్నవి వా జోజుకోనవలసీన యితినృ తృములే "బీటు, 

జాలీయమైన సుచలనము, రాజకీకుమైన పరిణామము, 'భోమీయమైన 
వికాసము - ఇత్యాదు లెన్నో తెనుళపన నెల్లి గొని కవిత్వమున నూత్న 
మూర్గములు లేచినని, "పిజి వాబ్బ్బయములతో మన శేర్పడిన సాన్నిహి 
త్యము కూడ సీ ననోదయమునకుం జేర్కొనం దగిన యాదరువు, దాన, 

దీన = స్వల్ప కాల పఠన సాధ్యనుగు ఖండ కావ్య గానముసకు చేడు నుప 

చార[పశస్తులు పరిఢవిల్లు చున్నవి, ఖండ కొన్యనులు రెండు మూడు. 

సద్యముల నంగి, చెండు మూరు నూజుల సద్య ముల వజకు నున్నని 
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యోనా(డు 'వెలునడుచున్నవి. పద్యముల రార్గితో చే కావ్యత్వ సీద్ధి క్సీడ్రి 

యనరాదుగదా! * అమరుక కవేశేక శ్లోక (ప్రబంధశ తాయ తే, స 

కావ్యముయొక్క_ వక దే శానుసారిమైనది ఖండకావ్య మని సాహిత్య 

దర్పణకారుండు, దీనికే సంభూత మని నామాంతరము, ఇది 

యపూర్వము శాకపోయినన్కు పూర్వ కవులలో ఖండ కావ్య రచమిుతలు 

మిక్కిలి తక్కువ. నేంో మూండువంతులు ఖండ కావ్యముల కారు. 

వ తాద్భశ కాన్య వాజ్మయ మధుమానమున * జూషువకవి"*కపూయ 

కంథమున గాన మొనరించుచున్న పుంస్పికము. ఆయన ఉభయ భాషా 

(వవీణులు, కపితొ విశారదులును, చరిత్ర Wea వినుకొండలో 

జామునక వి జన్మించుట చేర్కొ-నం డగినది, ధన్యత ము, ఆయన 

గుర్తు లో నుంచుకొని యిట్లు (వాసికొనెను ; 

(శ్రీ/రాముం డేకొండ శిఖరాన గన్నీట 

నాలింజి సీతాపహరణగాధ 

దాటించె నేవీటి దాపున నైతమ్మ 

పట్టి మేల్చొక్ట్రేలి వావానంబు 

కోట కొమ్మలమిోాంద (గుచ్చినా శేవీటి 

శిలుళపరాజుల విరోధుల శిరాలు 

ముత్యాలతో నారబోసినా "శఏటి 

నృపతు లేచుట బండిన యశస్సు 

భాస్కరుని దానభార శేపట్టణంబు, 

చారు చరితకు బంగారు: నీరు: వోసె 

నట్టి వినుకొండ కడుపున. బుట్టుకతన 

ధన్యుండను జీన యుత్తమో త్త రముడ నేను. 

జన స్థానము వినుకొండ యగుయగాక, తెలుంపమండలము సర్గము 

జూవువకవి క ర్తి స్థానమైయున్న ది, సాధారణ (వజానీక ములో సై తేము 

(G4 
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'మెచ్చుకోలుసడయంగల కవితారచన జూషువకవిగారికి నైసర్గిక మైయుండీ 
వచ్చినది. రసికవిద్యాంనులు వీరికృతులు చూచి మురిసిపోవుదురు, 
వమనయగా, తియ్యనై న శయ్యా నై భవమ తో, నిర్దుష్టమైన 'ఛభొపా(పాళవ 
ముతో హృదయములో నున్న వివమయనుంతయుం "బొథకున కందీయం 
గల కూర్పునేర్సు వీరి కచ్చినది, అబ్బిన ఛాతుర్వమును నిరంత'రా 
భ్యానమువలనః 'ఖెంవుచేసికొనిరి, చానిశళోో ఆయన (వ్రతిపద్యము 
బోయి యనివించునట్లు (వాయంగలుగును, బంగారు తీగొనంటి యేదో 
యొకధారాళత ! వృత్తములు, విశేషించి నీసములు, (క్రొ తృథోరణిలో 
(కొ తృసొంపులు పెట్టి వ్రాయుటలో సీ కని వేరసదెను, ఈయన రచీం 
చన ఖండ కావ్యములన్నింటను ఎలి నరిణా నొశీరీరున సాగుచుండుట 
గమనింపందగినది, ఆయన పలుకుబడులు, జాతీశుములు, విజీశీయపద 
(ప్రయోగములు, ఎత్తుగడలు = ఎక్కడకు వెళ్ళినను మారిపోవ, అదీ 
అయన (ప్ర'క్యేకత. ఈ పద్యములు కొన్ని చూడుడు ; 

'వేగరాజుల సతీ నిశతికి గరువంపు 
నడక 'నేర్సినది నన్నయ్యరచన 

'ెను/గసభాషూ సదమ్మునకు జూరని వన్నె 
బట్టించినది ర్ విబహ్మూపలుకు 

కంచుఢక్కల నోరు గట్టించి జయ కేత 
నముల నెత్తినది (శీనాథుజిన్యా 

(వతిలేని యపవర్గ పదవి వంకకు రహా 
దారి తీసినది పోతన చరిత 

విజయసగరాధిపుల చరా వేదికలకు 
నందలంబుల మోయు మర్యాద గరవీ 

తనివి గొన్న ది "మొన్న 'పద్దన కవిత్య 

భూంధ భారతీ ! నీ లేజ నుద్భుతంబు, 
ఖీ 
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విజయ విలాసుని పినుతింప€ దలంచిన 

జక్కన్న కోరమిాసాలుదు మ 

జక్కన్న కవనంబు చక్క-నిదని పల్కు 

పీనపిరకవి నాల్క_ వెళ్లం బెబ ౧ ట్ 
వినవీరకవి పల్కు. వెలందికిముగ6 డన్న 

గండ పెండారంబు ఫఘలు మనియె 
౧ 

పెద్దన్న కవితకుంబెద తాత యనిపల్క_ 

రామభూావణుం డంబరంబు సూచె 

భట్టు మూర్తికి గవిగాజుపట్ల మూయ 

లిటి వింగడు చేపల బుట నూపి డు ట్ 
నందణిందటు మహాసీ ము లని తీలంచి 

ఉఊముక నమస్కార మొనరించి యూరకుంటి, 

* 

కరుష్రిపోయిన వీరలోకమున శి కన్నీరు వర్షించుచున్ 

గరముల్ మోడుచు మందభాగ్యదశ కింకన్ చావు తేకుండ (గా 

దొరకి న్మాకు విచిత్ర దిగ్విజయ వస్తు (శేణి బావూజిచే 

తర మీ మమ్మెదిరింప నన్యులకు ఛత్రగ్రాహి ఖండాళికిన్ 
6 సనయంవరము)) 

% 

అడొంగుల్ కలవారి తొ య్యలు లనూర్యంపశ్యలై, హాయిగా 

మూాడీలం బరదాలలో మెరయు శంపావల్లులై యొప్పగా 

నాడుం గొండల కోనలన్ గృవీ.క కాంతీల్ మూపులం బావల 

ల్లాడం గష్టము చేయు దృశ్యములు నాయాత్మం (బవీడిం చెడిన్. 
ఈ శాందిశీకుడు?” 

Gp 

ల్ల 
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ఇట్టి క్రయ్యాసౌస్ధ్థవము తీటయగా నేడు నునముచూడం జాలము. 

విజాతీయ పదమఃఎకు మాజ్పోని'తెలుగుముద వేసినగవి జాముపయే. 

అయన ఖండగృతులలో దొలుత మంచి'పేగువడ్డది “కిరజాసి”. దాని 

వెనుకల జాలక్భితులాయన. వెలువరిం చెను, ఇనియెల్ల “పరజాసి! కావ్యము 

నకు ఆ మేడితములు. గబ్బిలము = అనసు*య మున్నగు. వీరిరచనలు 
వ్వథాభ నిత సిన హృదయమునుండీ పొంగి నచ్చినవిగాణ దో౭చును, 

ఈ.మన కెంగ యుత్పొవో,బేకము లున్నవోో అంశ యావేదన 
మున్నది. ఆవేదనమునుండి సముత్సన్నమగు కవిత రసార్ల్ర మైయుండి 
రపిక్ మానస ములు కరగించుటకు నమరగరమగును, ౯ రుని గూర్చి ఆయన 

రచిం విన పద్యములు గొప్పవి. (కుతినుఖ మైన జూసు నక వి కోకీణము కవిత 

గానము విణ్యార్థులు, విద్వాంసులు, పామరులు థీముంతులు కూడ విని 

తనియుటకుం ద*న3, అన్యయములో పెధుసుననము, పదములో 
బీపసుళనకు లేక కమ్మెచ్చునం దీసిటులు నడచు ఏ3 గవితాన్తైలి 
“తేలుగు నారి పారాయణ ముగా జూలు వొతుచున్న ది, 

జాషువ వి యుభయభోషపా( ప్రవీణ బీరుద వి భొజతు:డు,. 1919 

నుండీ గుంటూ'ఏ (కునింగునూ్యూలులో. 1928 వణకు నుద్యోగిం చెను, 

తరువాత, 29 సం॥ నుండి 15 సంవత్సరములు గుంటూరు జినా బోర్డు 

పాఠశాలలో తెలుధుపండికవదని. 42 సం॥ నుండీ మూడు నత్సర 

ములు నుదరానున యుద్ధవిషయిక మైన ప్రచాశాఖలో పొటలు 
(వొయుచు, ఉపన్యాననులి ద్బుచు; గడ"పెకు, 47 నుండి యుద్యోగ విర 
నుణము, ఈవిశాంతిలో నెన్నోశాన్యములు రచించుటకు ఏరు సమర్థులు, 

శాపరచనోదో్యోగమ: ముందు ఈ యుద్యోగనములన్నియు "లెక్క 

లేనివి. ఆయన ఆధునిక కవలల". జెజీగిపోని తతిగిపోని యశస్సు 
నమార్జించుకొన్న కొని, గండపుండరములు తొోోడిగ్కి ఏనుగు నెక్కించి, 

కనకాభిపీ.కముచేస, సవానద్రవ్యములు శానుకొగానిచ్చి, తేలు గుజేల 

జాషువకపిగారిని గొరవిం దుచున్నది, ఈ గొరవములకు నారికాన్యములు 

దోయిలించు చున్న వి, 
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1895 
నియోగి (చావ్మాణులం. తల్లి: సుబ్బమ్మ. తండ్రి: కృష్ణయ్య. జన్మ 

వాన్కూ! ఫీమవరము, జననము: రీ అక్టోబరు 1895 సం. రచనలు వా 

౧. నారాయణరావ్ర _౨. హిమబిందు 3. తుపాను, ఈ కోనంగి, 

24 గోనగ న్నా డ్డి, ౬, అడివి శాంతిశ్రీ శ. మధురవాణి | ఇత్యాదులు 

నవలలు | రౌ. ఆంజలి. ౯. రొగమాలిక, ౧౦. తరంగణి [ఇత్యాదులు 

కథలు] ౧౧. తొలకరి ౧-౨. హారతి. ౧౩. గోధూళి | ఇత్యాదులు 

పొటల సంపుటములు] ౧౮. తీర్థయాత్ర. [వ్యాస సంపుటము. ] 

. ౧, అంధసా[మాజ్లి. ౨. కృతిసమర్పణం. 3. భగిరధీలోయ ర. దుక్కి 

"ఓెద్దులు, ౫ ఉపానుందరి. [ ఇత్యాదులు శేడియో నాటికలు. | 

శ్రీ) బాపిరాజుగారు కళాప్రపూణ్ణులు. ఈ బిరుదము విశ్వ 

విద్యాలయ (వసాదము వలన చేకుతినది కాదు. అసలు సహజముగా 

నాయన బహు కళా పపూర్లులు. క నిత్యము, శిల్పము, చిత్రకళ, 

గానము నాట్యము మొదలగు నెన్నో కళలలో బాపిరాజుగారు సుపరి 

ణతయమైన యొబజుక గల వారు చేశభ క్రి, రచనాశ కి, యాయనలో 

మూర్తిగట్టుకొని యున్నవి. చిశ్రముపై ఏరికి గొప్ప యభిమానము. 

శాస్రుములపై మంచి విశ్వాసము, రసార్ట మైన హృదయము. తియ్యని 

పలుకుబడి. ఇన్ని విశిష్ట లక్షణానులు గల రసికుండు (గ్రంథరచన గావిం 

చుచో, మజీ యవి సుధాభాండములుగా నుండవా! 

పాశ్చాత్య సొరస్వతమునకు ప్రాచ్య సాహిత్యమునను సమా, 

నముగానే వీరు పరిశ్రమించినవోరు కావున, ఆయన కృతులలో సంప్ర 

దాయ నిన సౌందర్యము, వింత కలిగించు న త్త పోకడలు కూడ 

నుండును. ఈయన 'శశిబొలి నుపాసించును. గోదావరి యనయగో బాషీ 

రాజుగారి కెంతో యాప్యాయము. ఈక్షఏి చిక్కని సోటలు (పాయును; 

చకుగా భాడుస్ను 
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ఉప్పొంగి పోయింది గో దావగీ తాను 

తెప్పున్న ఎగిసింది గోదావరీ, 

కొండల్లు ఉరికేంది కోనల్లు నిండింది. 

ఆకాశ గంగతో వాస్తాలు కలిసింది - ఉప్పొంగ॥ 
అడవి శట్లన్నీ ని జడలలో ముడిచింది 

ఊళ్లు దండల గుచ్చి మెళ్ళోన 'తాల్చింది లు ఉప్పొంగి! 

వడులలో గ ర్యాన నిడలలో సుకులలో 

పరసళ్లు తొక్కుతూ (ప్రవహిస్తు వచ్చింది = ఉప్పొంగి! 
శంఖాలు పూరించి కిన్నిరలు మూటించి 

శంక రాభరణ రాగాలాప కంఠమై == ఉస్పాంగి। 
నరమానన్రుని పనులు సిరి మొన్నీ నణకాము 

కరమెత్తి దీవించి కడలి కే నడిచింది = ఉప్పొంగి 

ఈ మొదలగు పాటలు పీరివి పరిన్యా ప్రముక యున్నని, సన్నని 
శ్రీశంళన్యరముతో, అభికయము చేయుచు గూడ "బొసీరాజుగారు 
పాడుచున్న పుడు, ఈపాట లెంతో ముచ్చటగా వినవేడుక, ఆయన 
పద్య బంధములు (వ్రాయుటకు. ది చుగొ నిచ్చగింపని నోరు, 

ఇయ, 'బొవీరాజుగారి (పరిస్థకు. బతోశ నెత్తిన రచనలు నారా 
యణరావు, హిమబిందు గోన గన్నారెడ్డి, తుపాను, కోనంగి మున్న 
యిన నవలలు, * నారాయణరావు” రచనతో పీరిచీఠరు నుప్రతిఫ్థీ త మై 
వెలసినది, అది యాం(ధ విశ్వవిద్యాలయము నారి సళత్కొరమునకు 
భోజన మగుటయేకాక, ఆంధ్ర (ప్రజల డెందము గ్లూవీంచిన కూర్చు, 
వచన రచన 'బొవీరాజుగారిది హృదయంగను మైనది. (గాంథికమ్ము . 

'న్యావహారిక ము తుల్య (పప త్తితోజీ (హోయం గలవారు, (వాంతలో 

నెన్నో [్రొ_తృమలుపులు, ఫొలువులు చూపంగలరు, పాత్రలతో సర్వో 
తనా శభియంగల శకి వీరిలో నున్నది, సంభును ర్యాజలు నునూక J 
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ముగా గుర్తింపగలరు. మానసిక తత త్రము క్షణములో. దెలిసికొనం 

గలరు ఈ విశిష్టలతణములతో బావి ళాజుగారు పెద్ద పెద్ద నవలలు 

(వాసిరి. పుటలు పెంచుటయే పరమార్థముగా భావించినవారు గాక, 
రసఘటములుగా పీరు నవలలు తీర్చినారు. విషయము వచ్చినపుడు 
దానిని ఆమూాలమూాడము (ప్రత్యక్షముచేయుట పరి కలవాటు, సగము 

సగము, ెలిసీ తెలియని యొటుకతో గొలుకుట కాయన యిష్టపడరు. 
ధర్మము-శిల ్ పము-క విత్యము-పేను- సంగీతము - మొద లయిన వానిపై 

ఆయన తన నవలలలో సందర్భము ననుసరించి కావించిన విశాల 
చర్చలు (ప్రత్యేక గ్రంథములు కాగలయవి. “హిమబిందు లో నెన్నో 
(ప్రకరణములు బాపిరాజుగారికి పురాతన ఇ్యాన్ర్రములలో౭ గల ప్రగాఢ 

(పవేశమును తార్మాణించుచున్నవి. ఆంధ్ర చరిత్రయు, బౌద్ధయుగ 

చరిశత్రయు, లెస్సగా బరిశమించి యాకళించినవా రగుటచే ఏరి నవ 

లలు చాలభాగము చారిత్రకముల్రై యున్నవి. చరిత్రలో నిట్టి కృవీ.చేసిన 
నవలా రచయితను వేజొకని మనము చూడము, 

ఇట్టి చాపిరాజుగారి కళాజీవితము _వైత్రరథము. ఆయన నిత్యమంద 

పహోసీ, ఆయన పనా నుండందగిన చదువు బి, యల్ చదివెను 

భీమవరములో నొకయే(డు “బల్లి కును గాని హృదయ మొప్పు 

కొొనక్క, బందరు ఆం(ధజాతీయకళా శాలలో (వీన్సి పాలుపడవిలోం (బవే 

శించెను. ఇది 1985 మొదలు నాలుగేండ్లు సాఃగినది. అక్కడనుండి 

చెన్న పురి జీవనము కొన్నాళ్లు, చలన చిత్రములు కొన్నింట చిత్రకళా 

దర్శక తము నిర్వహించిరి. అననూయ-- (థువవిజయము ఇత్యాదులు-- 

1942 వ సంవత్సరములో నివన్నియు మాని _హెైదరాబాదున (ప్రచు 

రిత్ మగుచున్న “మజాను పత్రికకు సంపాదకత్యము నెజపుటక్రై 

వెళ్ళిరి. అది ర౭ సం! వణుకు నిర్వహించిరి. ఇది యిటు లుండంగ్యా 

బందరు భీమవరము, హైదరాబాదు, మదరాసు మున్నగు ఆరు 
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లలో కళ్తావీథములు సానించి కులసగిగానుండి కళభారాధనము చేసినారు, 

బావిరాజుగారి చిత్రములు మంచికీ ర్తి సంపాదించుకొన్న వి. ఖడ్గతిక్కన, 
శబ్ద బహు, "శీత తార వశికళ రు[దమ ేవి, నాగన్ఫత్యం, సము[ద 
గుప్తుడు, బుద్దుడు, సూర్వ టేవు భిక్షుక, గారీశంకర్, భిష్సుకీ మారా 

బొయి ఈ చిత్రములు (సణిస్ట తెచ్చుకొన్న పీ, 

అవృతహృాదయముతో. నిన్నికళల లోంగులు నుట్గిన "బాపి 
రాజుగారు ధన్యులు ఆయన యశరములలో రసీకపా దయ తంతులను 
వలికీంపం జేయ(గలక క్కి యున్నది. ఆయన పాటలు, బొమమ లు జీవ. 

నూ్యూర్తులవ లె 'జకెటులపన నసంచరించం గలవి, ఆయన నవలలకు ఉత్తమ 

స్థానము వచ్చినది. మరరాని 'బావిరాజుగారి. (పేళుగీత మిది పాడు 
కొంద ముం 

మరచిపోవబో శ బాల మరచిపోవశీ ! 

అరచి అరచి వీలున లేను 

తరచి తకచి కోరలేను 
పరచిపోవు కొంతలో ని తీవిలోన్మి మరచిపోవశీ | 
వళోరువునే కంటా లే 
మూరుమెోాగా సాపాటలు 

ఒగిసజే శేీఖలోని నురుగులో నె మరచిపోసెకే |! 
ఒక్కో యిసుక ఒడ్డు 

ఒక్కల్లో పీఠ జెనలు 

ఒదిగిపోవు దూూరాలూ 

జాదిరిపోను మేఘాలూ, మరచి పోవశీ! 
అదుముకోన్న నీతలవులు 

చిదిషిరాల్సు నొవాదయము 

వరలేను “రేక లన్నీ 
నీరలేను భుప్పాశిన్సీ నురచిపోవేే ! 

శ గ కట టానాాతా లా 
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ఇలనాంటి శాఖీయ (చావ్నాణుయ. కాళికనగోక్రుండు. తల్లీ: 

నువాలమ్మీసో చెమ్మ. తండ్రి; లఫ్మీపథిసోమయాబులు, జన్మ సౌనము | 

పొలభూరు| రామచంభ్రపురముతాలూ కా] నివాసము! రాజమేం(ద్ర 

భరము. జననము ; ఓ8ి ఏపిలు 1691. ఖర సంవత్సర మెత్రశుద్ధ చతుర్దశి 

గురువాసరము. రచనలు! ౧. మహాధక్షవీజయము లి. వీరాంగనలు 

ఏ. భారత రమణీమణులు రో. పీేమపౌళము [నాటకము] ౫, వార 
శాంఠ. ఇ. మిధునానురాగము ౩. స్మశానవాటిశ రొ రమోబంధనము 

౯- అచనాధబాలిక. ౧౦. వీరపూజ. ౧౧, రాజరాబో (నాటకము) 

౧౨. శ్రీపాద సు్షబవా గాత చిన్నకథలు [నేంటికిమ్ముద్రిత ముఅగు 

సంపుటములు] ౧౩. సాణిగ్భహీత శ్రవణానందళ్ళంఖల ౧౪. ఆయు 

శద యోగ తుక్తావళి. ౧౫ జైద్యక పరిభాష ( మ్యుద్రితములు ] 

౧౬. కర్గవధ. ౧౩. ఊకభంగము. ౧౮. బొబ్బిలియుద్దము. ౧౯. నిగళ 

బంధనము [పయి నాలుగును నాటకములు] ౨౦. అత్మబలి [నవల] 

౨౧ (స్రైమ్యదామాయణము [వ్యావహారిక వచనములో] ౨౨, ఖండ 

కావ్యములు, ఇత్యాదు లము ద్రితేములు. 

చేటి తెనుంగు కథా రచయితలలో, మునుముందుగా జ్ఞ ప్రీకందు 

కొందటీలో శ్రీపాద సుబవ్మాణ్య శాస్త్రిగా రొకరు. ఒక రనుటకంశే, 

ముదటీవా రనుటయు నతిశ యో క్రము కారాదు. కారణము, ఆయన 

(వ్రాసిన (ప్రత్యకురము. నవాజ(పతిభనుండి పొటమరించినది; ఆయన 

జేసిన (పతికల్పనము (ప్రత్యేక్షుమున కవిరుద్ధమైనది; ఆయ పాతలచేం 

బలికించిన (పతిపదము, ఇనుగుపొరుగుల మనము వినుచున్నది ; ఆయన 

(ప్రదర్శించిన (పతి సంవిధానము మన యనుభూతులకు దవ్వుగానిది ; 

ఆయన కట్టిన కథ లెల్ల "తెలుంగు చేశపు "బల్లలు గడచిపోయినవి. 

ఈ తీరున నుబ్రహ్మణ్యశా(న్ర్రీగారు అచ్చమైన తేనుగుదనమును వలచి 

65 . 
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వచ్చిన రచయిత, అంగలముశొని వంగముకానీ, మటీయుకో వాజ్వ 
యముకాని మర్యాదక్తైనం జదివి చరాచినవారు కారు. విశేషించి, 
“హిందీ? ని జేరందీయరాదని చిరశాలమునుండి వారి వాదము. ఇంక, 
స్నుబవ్మాణ్యశా స్త్రీ గారు కూడంట్వట్టుకొన్న సంపత్తి సంస్కృత పాహిత 
మొక్కకు, ఇటులు, విజాతీయమైన సంస్కా రథోరణికి దూరముగా 
నిలచి, కృత కళ్యగర్షి శీఘుకాని యాంధత్య ము సొరాధించిన రచయిత 
రచన లందును? అనుకరణ 'అులుకాని,  అనువాదములుకాని జేయ 
వలసిన (విరస్ధను న్నుబహ్మణ్య శాస్త్రిగారికి. లేదు. యథార్థముగా 
ఆయన చూపులకు గనివించిన వస్తువు, ఆయన "జెవుంకు వినిపించిన 
మాటలు మిరాటట్ల. కొని కథలలో] కళ కట్టించును, ఉ_గృమజూతీ 
రచయిత చేసెడి పనియు వేయంగనిగవ పనియు నింకే! దీని వివరణము 
ముందు మనవివేసెదను, 

శ్రీపాద వారిడి యనూచాన మైన పండితవంశము. (కొత స్మార్తములు, 
జ్యౌతివము పరి వంశ విద్యలు, సుబవ్ముణ్య శా స్త్రీ గారి తండ్రిగారు 
యజ్వ, ఆయన కన్న మువ్వురు కమూరులలోను మన శాస్త్రిగారు. 
నమూా(దడనవారు, వంశస్థు లందటీవలెనీ ఏరుకళూడ (కొత _ స్థార్హముల్కు 
పరాయితము అధ్యయనము వేసీనారు. గ్ సృతివము నృంధ(త్రయము 
సశించినారు, అదికాక్క వల్లూరిలో గుంటూరి నీతా రామా స్రీ గారు 
చేట్టపాలెములో దర్భా బై రాగిశాన్రీణార్కు తమయింట, అన్న గాటు 
శివ రామ శిద్ధాంతి దీక్షీతులుగారు గురువుటుగాం గావ్వ పాఠము చేసిరి, 
పకినాంటనే తీనుంలపై నిభిరుచి యంకురించిన దగుటే శాస్త్రీ ఇర 
గురువుల చాటున నాంధ్రకృతులు చదువుటయు, ఏవో చిన్న చిన్న. 
రచనలు శేయుటయు. సొగించినారు, సరికైైన యుప'జీళ మున్న గాని 
కవితారచన జేయా'రాదని ౧౯౧౦ నం॥లో నుబవ్మాణ్య శా క్రి గాడికి 
నిశ్చయము కలిగినది, . ఈ నునిశ్ళయ మ్మే. వీథి కావుర సంస్థాన కచ్చులగ్సు 
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వేంకట రామకృష్ణులను ఇాస్ర్రిగారికి కవితా గురువులుగాం చేసినది. 

౧౯౧౦ - ౧౧నసం|[లో రానుక అస్తకవుల సాహచర్యమున నెన్నో సాహిత్యపు 

మెలకువలు కవిత్యపుం బొలపములు శాస్ర గారు గు ర్హింప(గలిగినారుం 

ఇరువదియేఎడ్హ యీడు వచ్చుసరికి (శ్రీపాద సుబ్రవ్మాణ్య శాస్త్రిగారు 

సానంబెట్టిన రత్నము, 

(పధాననముగా, వీ9 జీవితములో మెచ్చందగిన విషయన్సు వీ కే 

యధికారిని దోసిలియొగ్గి “నెలకూలి చాకిరీ” కొడయిడకుండుట - పీరివలె 

నాత్మగారవము నధికముగా నిలంబెట్టుకొనువారు తక్కువ అట్లని 

పరనిర'పీశ్ష ముగా జీవిపయగల విత్తవంతుండును కాండు. ఆయనలోని 

తీలంవులు పమయిమాటలు నొక సూటిగా నుండును, దా౭పటీకము లేదు. 

చెప్పినదానికి దిరుగు డ రాదు, ఎదుటివాడు సహృదయుండయినచో 

హృదయము ముద్దగట్టి ముందుగెట్టును కాని చో, వపీలిచినన్కు సిడ 

మొగము పెట్టును. సుబ్రవ్మాణ్యశాస్ర్రీగారి యథార్థవాదిక బంధు 

విరోధమునకుం గారణము శకారానిది, ఇది యిటులుండలా, వారి 

తోలిరచన 'వాధకాంతి యను నాటకము, కవిత్వము నాటకాంతము 

కావలయునన్న పెద్దలమాట సుబ్రహ్మణ్య ళా స్రీ గారు ముందునకు. 

చెచ్చినారు. ఈసందర్భమున వారొకసప్పుడు చెప్పిన శేడిడెరా? (వసం 

గము స్మరణకు వచ్చుచున్నది. 

* పాఠకునకూ, (ద్రహ్టకూ రసోనుభావం కలిగించి తన సందేశం 

న్ఫుటంగా వినివీంచోలంళక్రే రచయితేక్కు తేక్కిన కావ్యూలకంకేు 

నాటకం 'చొలా మంచిసాధనం, కాని నాటకరచన బాలా కష్టమైనది, 

శావ్యసోమోన్యం రచించే టప్పటికంే నోటకం రచించేటప్పుడు 

రచయిత గొప్ప బోధ్యత వపి*ంచ వలసిన్రరటుంది, తనజాతి వారికి సభ వత 

అలవడ జేయడనూూ-- అదికప్పీపోకుండా చూడడమూ-లదే ఆ బాధ్యత, 

కవికి ఇంతళ కీ బాధ్యతా ఉందని తెలుసుకొన్నప్పూడు, శక్షిఉండ్యా 
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లేదా అని చూసుకోకుండానే నేను నాటకరచనకి పూనుకున్నాను, 

నేను మొట్ట నుదట రాసిన నాటకం-అ : కే నాకు నేనై 'గాసిననాటకం- 

“వాంకాంతి”, కాని దానిక ర్భృగ్యం నేను మచిపోతున్నాను. నా నాట 
కాలలో. నేను జెప్పుకోగలవి “(వీమనాళశం"”, “నిగళ్గబంధసం”, 

“రాజ రాజు = ఇవి వీటిలో ఒక్ టీగంగ స్ద్లలం ఎక్కలేను. చదివిన 

వారు మాత్రం అనుకూలంగ-నూ (ప్రతకూలంగాను కూడా వమొట్టా 

డారు. కొన్ని వీకాంకికలున్నూ రాశాను, వాటిలో నాకు మిక్కాలీ వ్ర 
(పాతం “క లంహాటు ఆల! 

ఈ ' వారకాంత' నాటక ములో. wry చీ శారు 

లది (ప 'శ్యేకించి ఇంస్టుటలో, సుబ్రహ్మణ్య ఇస్త్రి గారు ౧F ఏరీ నుండీ 

బొత్తిగా పద్య: ంధ (పాతీకూల్య ము వహించుట కరణము, ఈ (పతీ 

కూల భావము వారికి సద్యము హ్యాద్య ముగా వాయ లీ పోవుట వలన 

గలిగినద కాదని యింది పద్యము సాత్యము చరాఫ్రుచున్నాను, 

(బతుకు ఘటించు నోపధి కరాళవివంబున, నుక్కుతీనలం 

దతి మృదున"దమున్స్ దబానునందు (ప్రకాశము నుష్పూసీటిలో 

రతనము లాణిముత్తెనులు రాళ్ళను, కప్పకు జీవనంబులున్ 

చతురతం గూర్తు వెయ్యది యసాధ్యమునీకిత పీనబొంధవా |! 

శ అత్త - అల్లుడు ” -* అలంళ్ళతి *” .* అభిసారిక ” = “బాలిక, శోక 12. 

మొదలగు ఖండ కావ్యములు స్ముబహ్మణ్య శా శ్ర్రీగారు, మనోనాక 

ముగా రచించిసవి యున్నవి, . 

శీ శాస్త్రిగారి మొదటినవల “మిధునానురాగము * అశు మొదట, 
“థం౯ణ౧౫గప్యివరిలో వెలువడినది, “ఇరువుర మొక్క చోట్ కే పోదము స : 
వీని చొని పీరు, “ఇగియాడ్కి ౧౯౨8 నం! దొర గ్రాంధికములో కే , 

జాస్ర్రీగారు రచనలు సాగించుచు వచ్చిరి. (క్రమముగా రెండునూ. జేర్చి. 
క్ష నంవూర్ణ్మ ముగా గ న్యావబోోరిక భాసాసతరణను, విశేవమేనునణగ,.. _ 

స 
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వీరు (గ్రాంధిక ము వ్యావహోరికము కూడ సహజమధురమైన శె లిలో 

(వాయంగలవారు. శొ(స్ర్రీగారు ముమ్మొొదట వెలువరించిన చరిత్ర 
[గ్రంథము పిరపూజ. ఆ(గంథ మందలి (గ్రాంధిక శై లీ సౌభాగ్యము ఇ కాల 

విలువగలది. కృశాన వాటిక, రశ్రాబంభనము ఇత్యాదులగు వ్ర్రి 

నవలలు (ప్రజానీకము నో సువ్యా ప్ప మ ములై యున్నవి, సుబ్రహ్మణ్య 

శాస్త్రిగారి వచనరచనలో.౬ జలువ చందనము వంటి చేదోయుండి 

వాదయమునకు రాసికొనుచుండును. సమాసముల _ గడబిడలు, 

అన్యయముల తీకుగుడులు మచ్చునకును రానిచ్చు స్వభావ మాయన 

కోలముసకు లేదు, ఎంత నేవున్కు శాస్త్రిగారి చూపు సహాజత్వముమిాంద, 

ఇది యటుండే, 

౧౯౨౧ సం॥నుండీ ఆను బ్రహ్మణ్య శా ప్రకార సగ్యసిభ్ధాంతీములకు 

వీఠమై 'ప్రబుద్దాంధ్రి వెలసినది, శాస్ర్రీగారి స 'పాదకత్వమున నీష త్రిక 
తొలియేండు (ప్రతిపక్ష మునకు వెలువడుచ్కు రెండవ యీంటినుండి మాస 

పత్రికగా మాటినది. ఆదిలో, ప్రబుద్ధాంధ సగము సంస్కృత భోసా 

రభనలతోన్వు సగము తెలుంగు రచనలతోన్కు వెలువడుట శా(స్ర్రీగారి 

యుభయభాపా వై వైదుప్యూభీ మానములకు నిదర్శనము. అల్బకాలము 

ననే * ప్రబుద్ధా ధ్ర ' తెలు: గునేల మూలనమూూలలకు. (బాకి పాఠకులను 

వలవై. చిలాగీనది. ఈ ఆకర్ష ఇమునకు మహోోత్త, నురచయిశల వ్యానములే 

"కారకు. శ్రా స్త్రీ గారి వ్యాఖ్యలు, విమర్శనములు హీతుశ్రలై. నవి, విరి కల 

మునకు జంకుగొంకులు లేవని తొలుతననుకొంటిమి. గతోనుగతికధర్యాా 

నలంబన మాయన బోల్త తీగా సహింపలేరు, దానినిబట్టి హృదయములో 

నుండీ రోగా ఉండకో నూటికిం దొంబదిమందిచేం ద్రొక ,-బడుచుసన్న 

సిధాంత మును అమాంతీముగా శా;స్త్రీగారు గ ర్మింతురు. వట్టి 

౫ ర్యణనముతో సరిపెట్టక వోడిగల (వ్రాంతలోంభెట్టి హు చేయు 

దురు, అయనలోనున్న యిీిాగుణమునక్తు వారి “చ్రలుజ్ఞాంద ! కే 
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నిలున్రుట క మ ద, “పీబందీ ఇ గారనే ఈ ఖద్దరు 2! ఈనముూాందున 

శాస్త్ర గని సిద్ధా తే ముసురు ఏికుద్ద ని: జుం పదార్థ ములు, బొద్దు 

(తికంత్నముఎవ లె. భారతీయుల సారొనుగణములోనున్న స 

శబ్ణయు ఎను విమ" భం చుచున్న శాస్త్రి ఇద్ర గుండెనిబ్బరమునకు, 

అబ్బుక మైన పట్టుదలకు మనను మెచ్చ్చకబల యును, శ (పబుధాంధ్ర ! 

తొవిర్దుదియే ఏడ్డునడచి ను 'చ్మివసిద్ధికో నాంగిపోయిరది. సుబ్రహ్మణ్య 
శా స్రీ గారి జీనన వై భవమునకు “ వబున్ధా” సాగిన దశాబ్దము 

మెజుంగు కాలము. ౧౯౩౮౯ సం॥ నుండి ఆన్మత్రికలో పద్యప్రకటనము 
నీఫి చ్చి వచన రచన తీ ఏ నురించెకి వారు. కావున వచనవొబ్బయ 
ముస కాబత్మిగ చేసిన శీ ముడి రరొనిది, శా స్రీ భారి సర్వ(గంధరచ 

నము నొకయెన్తు ఈ పత్రికా (పదుగణ ము1ెత్తురుశా సాగినది, 

స్కుబవ్కాణ్య గా స్రీ గారు ౧౯౧౬ మొదలు నాలుశోంద్దు కళాభివర్షనీ 

నాటక సమాజము నడ నసీకనియిచటం జేరుగొనుట వారికొళాభిరలికి గులుతు, 

నొటకముబలో ఊఊ -ఫుగువ వేన ధారణను వీ సిడి నారనియు వినుకలి, 

సంగీత కళ్లి విరికెష్కువ మక్కువ. నునూరు నూరుకృతులు గురు 
ముఖమున జెన్సుళొనిరంట, కాన్ని గొంతెత్తి పాడ(గాచేను విన లేదు, 

౧గలారతి నుండి సంగీత సాహిత్య నభలు జరికించుచు వీరు రజ 

మ'హీంద్రవరమున నూత్నకభా గౌరవము చాటు చుండుట (ప్రశంసింసం 
దగిన సంగతి, నన్నయ - శ్రీనాధ జయంతులు జేగీయ నూనముగో 
నడవించుచున్న శాస్త్రిగారి ప్రాచీన సారస్వ శాదరణను ననున ఖక 
బభేయమైసది, 

ఇంక్క (పళకృతము, వారు చీన్నకథలు (నోయుదురు. కొన్నీ అనీ 

గుణమును పరిమా౭మున6 గూడ పెద్ద థలు, సంభావణములనంత నలో 

నీంత పరిపక్వత గల కథారచయితలు తక్కున, పాతల నూటలలో 

న్యష్త్రలతీరులు, _ భం౭గీనుములు సున్నష్హముగా మునకు గోచరింస 
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జేయుదురు సాంసారికమైన ముచ్చటలు, సాంఘికమైన యాచారములు 
(ప్రదగ్శించుటలో శాస్త్రీగారిది యంది వేసినచేయి వై దికకుటుంబముల 

లోని నడతలు వఏరికథా (ప్రపంచమున నచ్చు(గుద్దినట్లు కానుపించును, 

“వడ్ల గింజలు - మార్గదగ్ని - కన్యా కాలే యక్నాద్యర9 తా” - ఇత్యా 

దులయిన పీరికథలు రసవాహినులు, (పేమపాశం, నిగభబంధనం, 

రాజరాజ కలంపోటు మొదలయిన _ సు(బహ జ్యా స్త్రీ గారి 

నాటికలకుం * చెలుంగునాయటి సు ప్రసిద్ధి వచ్చినది, నాయు ధేశములో 

“రాజరాజు ఏఏ నాటకముల శన్నిటికిని కన్నాకు వంటి దని -- 

అందులో నన్నయపాత్ర పోవణము అనన్య సాధారణమైన. తీరులో 

శాస్త్రిగారు తీర్చినారు. రాజరాజుకడ, అత్సగౌరవము వీనమంతయినను 

ఇెడిపోకుండ నన్నయచేం బలికించినపాటవము సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రీ 

గారికే చెల్లినది. ఇది యన్నమాట కాదు, (ప్రతిపాత్రయును 
రాజరాజులో జీవనూ రు ల కనిపించును, ఇట్టి “ రాజ రాజును” 

సాహిత్య సామ్రాట్టు విక్రమ దేవవర్శ మహారాజు కృతిపొంధుట యభి 

నందసీయము. “కలంపోటు” మొదలగు నాటికలు వీరివి యెన్ని 

సారులు చదివినను జదువవలయు. ననిపించును, : 

నాటికారచనలో, కథారచనలో, పత్రికా సంపాదకతలో 

(శ్రీ నుబ్రవ్మాణ్య శాస్ర్రీగారిది తెలుగు భూమిలో నొక (ప ల్యేకవీళము, 

నాలుగుద శాబ్దులనుండి బవా(గంథ రచనలచే భారతీ  సమారాధనము 

చేయు శాస్త్రిగారి వయస్సు 'నేంటికి మన్టిలో నున్నను భౌతిక పుష్టియ్యు 

ఛావపుస్టీ యు గలిగియుండిన ధన్యులు. వారికృతు లెన్నో మునుముందు. 

మనము పఠింపంగలము. 
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1897 
మై దికబాన్నాణులు,. తల్లీ! బుచ్చినరనన్య్ను, తండి? సుబ్బయ్య, 

నిజానయు! నీకిందరాచాొదు,.. జనరు! 10 9%, 1897సం. (గంథీ 

ములు: ౧, తనను చండిక ౨. జాబ్యాన్గలగం కాగ నంగ హము 

(వ్యాఖ్యాన సహితము) కె. జూతళ కభాగుచృను (౨, భాగములు) 
క క్రీరనం జీళము = దగ్గంద్యద్ధయుస్ల తు. ఏ నోళగ్య నాభార్య న స్పళత్తీ 

ఫారము ఇఒ, పన్ర్యలతోయట (ఖండ కాభ్బనంఫు'టీ) ౭. 2 "వ్గమంజరి 

తొ నడుయంతపు సీరి (ఆఅధిన్నేపస కాభ్యము) కా ఖగ్గతిక).న 
౧౧, అన్బుళకళణములు ౧౧ వాసవదలత్త ౧౨, రేణుక విజనును 
౧3. విజేకానందము. ( కాజ్యములు) ఇత్యాదులు, 

జాగక కళాగుచ్భాది పద్యారచనల నలనన్కు తశ్పఘమ చంద్రికాది 

లక్షణ [గంథరచనలవలనను నన్ని ధానము నూర్వునారాంయయణ శాస్త్రీ 
గారివేగు తేకయగవారు. తెళ్చగా విన్నదిమయై యున్నగి, ఆయన 
మంచి పండితులు, గొప్పళవులు, న్వ్యాకరణకున, అలంకార 
కో న్ర్రమున, వీరు (పధాన ముగా గవి. చేసిరి, వోరి వ్యాకరణ గృమీకీ. 

తక్సళుచం(దిగయు, ఆఅబంకార క స్తృక్సపీ.కి కా న్యాలంకార సంగహ 

వ్యాఖయు నినగ్గనములుగా నిబణుకు (గంథయులు, _వేదాంతీమున, 
(వస్థానత్రయపాళము వేసిరి ఇట్టి ఛ్వుక్చ త్తి శాంనముతో, (శ్రీ వేలూరి 
ఛివరాము శా స్త్రీగాగి గుగుణ్గముతో సూర్యనారాయణ జా న్ర్రీగారు 

సవాజమైన కనిత్యణును నృద్ధిపజణుచుకొన్సి  మెన్నోక్ళతులు రచించిరి, 
కచించుచున్నా రు. 

(శ్రీశా స్ర్రిగారి సట్టుదల మిగుల మెచ్చ దగినది. ఆయన కా వ్యాలం'కొర 

శంగ్రవా వ్యాఖ్య 800 పుటలు పరిమితిగల (గంథము. ఆలంకొరికుల 

ర్యసిద్ధాంతములు సరిీలన జేసి వా రాన్యాఖ సంభుటించిరి. కావ్య 
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స్వరూపము - రససిద్ధాంతము మున్నగు కొన్ని స్థలములలో మన (పాచీ 
నాలం కారికులు భిన్న విభిన్న ములుగాం (బ్రదర్శిరచిన మతములు వీరు 
గుబులించి వాని నెల్ల నీ వ్యాఖ్యలో బయలుపజుచుట వీరి పరిశ్రమకు 
దార్మాణమైన విషయము, 

వారి “ోతత్సమచం(దిక” యు నమోఘ కృషి ఫలితము, సిద్ధాంత 
ళాొముద్సి మణీ యితర పాణినీయవ్యాఖ్యా(గంథములు శాస్త్రిగారు 
బాసగాం బరికీలనము చేసినా రని యీ క ఖతి తెలుపుచున్నది. పయి 
రెండులకుణ(గంథములు రికి లాక్ష.ణికులలో మంచిసానము నిచ్చుటకు 
జాలియున్న వి, | స్ట 

ఇదియిటులుండగ్యా న ప్తశతీసారము, జూతక కథాగుచ్చము, వివేకా 
నందము, వాసవదత్త మొదలయిన వీరిపద్యరచనలు పాఠ్యములై 
(వసిద్ధిగొన్న వి. తెలుప పలుకుబడి ఏరిది సుఖముగానుండును. వ్యాక 
రణవిజేను విశిష్టములయిన (ప్రయోగములు ఏరి కవితలో. దజచు. 
అన్వయములో నెడ నెడందిక్కనగారి తీరులు, యతి(పాసములకుందడవు 
కొన్నటు లుండదు. కాని, శా(స్ర్రీగారు యతి_ప్రాసబంధములు పద్య 
కవితకుం దగిలింపరాదని యొకొప్పుడు వాదము 'నెజవిననారు, 

కావించె నేపతి తన వజకాయంబు . 

ఆహో! వివరించి (వాయుటకుం బట్టదు కావ్య మొక ౦డు 

ఇత్యాదులుగా. గొన్ని పద్యములలో యతులు తప్పించి చూూపిరి, 

ఈ పద్ధతి సార్య్మత్రికము చేయుట నచ్చకయే వారు మరల? గృతుల 
నన్నింట నలశ్షుణత పాటించుచునే వచ్చుచున్నారు. అచ్చ టచ్చటివి 

సూర్యనారాయణ శాస్త్రీగారి కావ్యములనుండి మచ్చు తునకలు, 

క. మోసాల తేని నాందగు 

నీ సంసృతి సుఖముళొజుకు గృవామేధము గో 
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చీ సంరశ్షింపంగ న 
స్నా స్ట పటాటోప మట్టు లర్ధింత్రు జనుల్, 

% 

క విడిది నికుంజాంతరముల 

బడక శిలొాతలములందుం ; (బాశము బిసముల్ 
ముడులు నొరలు కా 

గడంగిరి తపమునకు నియతగతి నా (శొతల్, 

a సాయాహ్న ంబుల( దమ్ములంద ఆక వృకున్బాయ( గూర్చుండ (7౧ 
(జేయ (్టోయములం గుతించి యతి గంభీరం బువన్యాసముం 
జేయుం ; "జీల్చును దారతమ్యుమును దే వ్రహఘ్టుండు ; నారెల్లరుం . 
బీయూవంబును (గోలు చందమున దృ న్స ంజోంది సారి ంవయన్, 

ధవ జాతక కఖా గుచ్చమునందలివి, “వివేశానందము ' నుండి నటి 
టుూూ౮డు ఫం 

మ, అదుగంెటన్ మన భారతీయమనగు విద్యల్ ; పుచ్చిపోయెన్ గడునో 
గడు ధర్శంబులం ; వేవభామణములుం బాళ్చాత్యలోకంవుం జో 
కడలన్ మైలవడెన్ ; నమ నృజనలత్యం బర కామంబు లై 

_ సిడదారింబడెం; బూలిగంధియగు నీ విశ్వం బీనీ ! కన్సడున్, 
+. 

తినంగా నూల్గుచు జెంగిలాకులపయిన్ దీర్పంగం జెన్షన్సీనిం 
జనుచున్ నీ! ౫ వులూజు గుంటలకు, వృతచ్భాయలంబండు బెం 
డను వానన్స్ మెయి జింకిపొంతలను మూానంబెట్లా ! రక్షించు కొం 
చును జీవించెడి సేదలం గనం జించుకా దుఃఖ మిీదెందముకొ, 

# 
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చాలుకొ మూలము లేని సాంఘుక దురాచారంబులే యయ్యెం బో 

మేలుంబంతులు జాతికీ భరతభూమిం ; దత్పురో వృద్ధికిన్ 

ఆలోచింపలో వేరుంబుర్వులు మఠాధ్యత్షుల్ ; పురోధోగణం 

"బేలా పెక్కులు ! దయ్యముల్ కరణి నెం లే: బట్టిపల్లా ర్చెడీన్ 

* 

ఏనంవిధముగా మధురమైనదియు మృదునై నదియు సొధువై నదియు 

నగు కవితారచనతో (శ్రీ నూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారు ఇృక్కు. 

క బ్బములు నంతరించుచున్నా రు. నిజాంరాషస్త్రమున, ఆం(ధ సారస్వత 

పరిషత్తువారి మపహాదరణ _ గౌరవములక్రు ఏరు పాత్రులయినారు, ' 
యావదాంధమున వీరి గచనలు (ప్రాకు చున్నవి. మహబూబు 
కాలేజిలో తెలుగు పండితులై నూండు దశాబ్దులనుండి శిష్యుల 

నెందజనో తీర్చి దిద్దు చున్నారు, ఫ్ర్ప సాహిత్య శిరోమణి, విద్యాన్, 

పీ ఒప యల్ మున్నగు పట్టములు పడసినారు. సకల సౌభాగ్య 

సంపన్ను లై, పండితశవులై విరాజిల్లుచున్న సన్నిధానము శాస్త్రిగారి 
సౌరన్వత జీవితము చక్క-నిది, 

f= 

సమాప్తి శీ 
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1896 
వెల నాంటిశాఖీయ్యవాహ్మాణులు. రల్లి: మణీశర్లీ కాసోని'జేవి. కం[డి! 

జేంకట చయనులు, న్స పొనను:ః ఇందుపల్లి, *పెంచుకొన్న తలిదర్యడ్రులు 

కామమ్మ. రొమయ్య. వ్త్తత, క్రొమానపళీ, జసనము: దుర్ముఖనాను 

సంవత్సరే -ఆధిక శ్యేస్ట శుద్ధ సష్టి-ఇందువాసరము. 1696 నం, న ష్ష్ 

౧. వేం ేళ్వరకతకము 9౨. నున్నిత్రయచర్శికను. 3, శంకరవిజయము, 
రో శబర కంకర నిలాసయు = ఇత్యాదులు, 

(పతిభా వ్యుత్సత్తులు సరితూకములో నున్న కోవులెందలో యుండరు, 

ఆవిధముగా నున్న నేంటి కవులు కొందటీలో వెంసరాల నూర్యనారా 

యణశా (స్రిగా రొకరు. వీరు * శంకరవికయ ” (ప్రబంధక ర్ర్కలుగా నీండు 
మంచివిఖ్యాతి నందుచున్నా రు. వీరి 'మున్మిత్రయచరి[త” ప్రాఢార్థప్రచుర 
మైన రుచిరకావ్యము, ఈ రేండు కృతులును శాస్త్రీ గారికి నునకనితా 

పట్టము: గట్టించుటకు. బాలియున్న వి, 

(శ్రీ/నూర్యనా రాయణ శా స్రీ గారు శీష్ట వంశీయులు, నారితం|డీ 

'వేంకటచయనులుగారు ఆహి'తొగ్నులు, చయనాంత (కో ర్యనుష్థాతీలును 

తల్లిమణికర్షి కాసోమి దేవి, ఈ వుణ్యదంపతుల కడుపు మన శాస్త్రి గారు, 
వీరు చిననాంట (శ్రీ మరువాడ ytd. ref గాభిదాస త్రయము 
పథించిరి, పదపడి, బొవలి లశ్షీ స్రనరసింహ శా స్ర్రీగారి సన్నిధిని సాహీ 
త్య (గ్రంథములు, లఘుకొముదియు నధ్యయనము జీసిరి, అప్పుడే 

యాం కవి తాభిరతియు నంకురించినది, లక్షీ శ్రనరసించా శా స్రీగారి 
యాచార్యకనునెడల మన ఛా స్రీ గారి కృతజ్ఞత చక్కనిది, 

ను, కొలను న్ చేతను బూని సద్యమని జీశానంతయున్ (వాయలో 

దలగవుంజెందినముందు మొక్క. వ లెంగాదా, సంస్క ళొంథ్రన్ములన్లీ 



వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రీ ర్లీ5 

గల మర్శంబులు నాకుందెల్పి కవితా నై పుణ్యముంగూర్చు ణా 
వలి లక్షీ గి నరసింవాశా స్త్రీ గురుదేవ స్వామికిన్ భ క్రి మె. 

౧౯౨౫ (ప్రాంతమున వీళాపురమున నుండి, ఇశ్తీ దర్భా సర్వేశ్యరశ్యాస్త్రి 
గారి కడ పీరు వ్యాకరణ .శొస్త్రాధ్యయనము గావించినారు. ఈక్రింది 
పద్యము వ“వరాడుండు; 

వా తర్క_వ్యాశృతి పారదృళ్వు నిఖలాం(ధ జ్వాతిపాంన్లో కి సం 
పర్కు_న్ సూర్యబు ధేంద్ర శివ్యమణి ద ర్భావంళ్యు సర్వేశ సీ 
ద్యార్కు.న్ వ్యాకరణోప బేళికు ద్వితీ యానంతు నెంతున్ ళుభో 
దర్క-త్వ్యంబు కృృతజ్ఞ తం బడ స్థి నుత్కావ్యంబు రంజిల్ల గన్, 

“ముని క్రేయచరి (త్రి 

మహోనువారో పా న్యాయ శ్రీ త లె సుబ్బరాయ ళా స్ర్రీగారికి వ్కు 

'మునిత్రయచరిత్రి నంకిత మొసంగిరి. ప్రత్యేకముగా “ రాయడు శాస్త్రి 
యశశ్సం(దికి కావ్యము రచించి మహామహోపాధ్యాయుల వ్టి, 
పూర్తి సన్యానసందర్శ మున నర్సించిరి. ఇవన్నియు నేల వేర్కొను 
చుంటి ననగ్యా శ్రీ నూర్యనారాయణ శా (స్రిగారి హృదయములో 
పండీతగురువులపట్ల నిట్టి భక్తి ప్రపత్తు లున్న వనుటకు, 

సంన్కృ తొంధ్ర వై దువీ. భూవీతులైన ఏరు ౧౯.2౦ సం! లో 
అమలావురము బోర్లు హైన్మూ-లున తెలుప పండితులుగా. (బవేశించి 

రెండేండ్లు అచ్చటనుండిరి, తరువాత కాకినాడ నేవనల్ సూధ_లులో 
మజీ రెండేండ్లు పండితో వ్యోగము, . వీదప్క పాణంగిపల్లి జమీందారు 

శ సబ్నిపీసు క్ఫ్ప్లా రావు వంతులు (వి, వ) గారికి సంస్కృ తాంధ్రో 

పాధ్యాయత్యము, అప్పుడే (పొద్దుటూరి “కవి వ్యాసపు పోటీపరీక్షలో 
ద్వితీయ బవుుమానముః, ఈ పురస్కారము కారణముగా జమోంచారు 

“ కవిసింహాకంకణము ” వే నూర్యనారాయణ ఇాస్ర్రీగారిని బవకూాక 
ధింఛెను, జీనవాత నానానచరి త్ర ” నును ఖండ కావ్యము సాణంగివల్లి 



§96 ఆంధ రచయితలు 

(ప్రభివ్రుశకు శా" స్ర్రీగారంకిత మిచ్చివారనుట (ప్రశ్ళ్శతము తలంచుకోవలసీన 

వినయము. ఇది యిటుటుండగా (శ్రీసూర్యరాయాంన నిఘంటు 

కార్యాలయ మున జండితులుగా నుండి పీకు కావించిన నొబ్బుయనేవ 

నుణిచిపో రానిది. ౧౧-౨౫ సం! నుండి ౧౯-౩౭ వణకు వీరా మ్మ 
కరాద్యోగము నిర్వహించిరి. ఈ యుద్యోగమువలన శాస్ర్రిగారి 
'మీేధానంపద వుణింత మణుగులు 'బేటేనన, అం(ధ(ప్రబంధ ములలోని 

రవాన్యములు వెంపరాల వారికి. 'దెలిసిసన్ని వేతోకరికి: 'దిలియ నేనో 
యనివించును. ఆయన కున్న (పాప పరిజ్ఞానము నిన్సమానమైనది, 

ఆయనకు వేలకొలది పద్యములు నోటికి వచ్చును, ఒక (ప్రయోగము 
నకం బది యుదాహరణపద్య్యములు నెంట వెంటనీ చదివి చూపగల 
రన్నడి యతిశయముగా సన్నిమాట గాను, ఇట్టి భారణాపొటనము 
గల ఏరు సూర్యరాయ నిభుంటు కా ర్యాలయనునకుం జేసిన యుప 
కృతి కృతజ్ఞ తకు బొతమైనది, 

నుజ్సీ ఇాస్టులుగారి కవి తారచనలోని విళిన్టత ఇమీరునణగ్యా వారు 
(సయోగై చిత్యమును నలచిన రచయిత లగుటవే నడుగడుగున నూతన 
(ప్రయోగములు కనబ బెదరు. ఇంచుమించుగా వారి శాన్యములోని 

సక్కుఘట్లములు భట్టి శాన్యమును స్ఫురణకు దెచ్చుచుండును, పాణి 
నీయన్ను నామాొలచూడను చుళుకించిననారు కావున నారి కవిత 
ముటు లుండుటలో నబ్బుర మేమి ? (పస మయోగదృష్టీ యెంత యున్నడో 
శాస్త్రులు గారికి రసదృష్టియు నంలేయున్నది, ఆ హీతువున బాకీ 
స్థితులు నండిత నృాదయరంజకము లై యున్నవి, నునీ(త్రయ చరిత్రము 
కందలి కోన్ని యుదాహరణనులు ; 

4, నియ్యపురాలటుల్ తీనెడు వేళకు వచ్చుకుశాని యింత్ సొ 
” జయను సేయ పోంయదిక్ జా పసీపొన నిలానమొందంగా 

1 bhi 



చంవరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రీ కల్లో? 

నుయ్యెల నూంవరాదొ జలమొక్క-. పనంశుండు కేరరాదొ శే 

'బెయ్యెడ నిట్టిదంచు గణియించు గరాసయి తోడి కోడలిన్, 
* 

సీ, చెదవుర్యు గమి (గ్రసించిన కవ్వునుండి యా 
పాసనానల ధూమవటలి వెడల 

ముంజూరిలకు వంగిపోవుట లోనికి 

వచ్చి యేగౌడు వారు వంగిమసల 

గోడలమాబు నాల్లుబెసల నిల్సిన 

క్ర ౮పపెందడుకలు గాలి. గదల 

నుసిరాలి లోపలి పస మాసి నిట్టరా 

డోొక(పక్కొ- కొక్కింత యొదిగియుండ 

గోముయ విలేవనంబు (ముగ్గులునుమూ త్ర 

మమర దారిద్ర్య చేవ విహారసౌధ 

మనందగిన వర్దగురు (పాశయాకుటిల్లు 

లోచనంబుల కెదురుగా గోచరింప, 

* : 

ఈతీకై న సాధుప్రాఢశయ లో శాస్త్రులుగారు “ శంకరవిజయము ”” 

మహా(పబంధముగా సంతరించిరి, ఆకృతి "ఛాశ్యతముగానుండుటకుం జూలి 

యున్నది, మహోకవితా పట్టము శంకర విజయమువలన శొ(స్తులుగారికి 

లభించుచున్న దనుటలో వి(పతిపన్ను లుండరు. ' వారు రచించుచున్న 

“విద్యారణ్య చరిత్ర” తెలుప కవితాశాఖకు కై సేత కాలోలయది. 

ఆస్తిక బుద్ధి నంపన్నులు, వ్యుత్సీన్నులునై న సూర్యనారాయణ శాస్త్రి 

గారు తీసకాన్న యితివృ త్తి తములన్నియు సువవి[త్రము లై యుండుట సు(్ర 

శంసా రమైన విషయము, 
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1897 
జల నొక శాఖీయ (బావా ణం డం, కల్గి: ల-ద్చను > కం|డీ! నర 

సౌవధా నులు. జన్మ సానమా! ఆకివీడు. నివాసము! ఈాబనుహీం[దవరను., 

జననము: 80 ఏ పిలు 1897, రచనలు: ౧, ఇాలన్నేపం ౨. ఇఫ్పుడు, 

8. ఆన్రను ౫. నిజం ౫. అప్పుడు ఇ, మాటవనరన ౩. గుసనునెపెరి, 

రొ పేళిటయినింగు. కొ రెండుకళ్లు ౧౦. అన్నీళ గాదాలే, 

౧౧ మేజావాణీ, ౧౨ మన తెలుంగు, ౧౩. శాలనేసం. [2 భాగాలు] 
౧౯ లోేకోభిసన్పరుచిక. దగ, తనలో. ౧౬. మాయలమూలాోఃం, 

౧౭౦, వెప్పలేం ౧౮. షన గ్యృకటిక, ౧౯ ముదారాతనం, 

౨౦, (సణయరంగం. ౨౧, ఈగ రొజు అర్మవిజారం- ఇత్యాదులు, 

ఈనాంటి హాన్యరచయి.తలలో టో కామేశ్వరరావు గారి 

స్థానము (వ ల్యేగము విశిష్టము న్వైనది. భాగుబాగు-ఎఫ్పుడూ ఇంలే- 
కదట తపలు--త్ప్ప నినరి-వద్దంకు పెల్లి ఘటనా ఈ వరుదలయిన (పదర్శ 

నాల సంవిభాననుతో జేటుజేయలేని కామేళ్యరరావుగారి పీరు యున 

(ప్రపంచమున నిత్యవిపోరము కలది, ముఖ్యముగా కళాశాలలలో వీరి 
నొటీకలు [పాయికముగా (పదగ్శితము లగుచుండుట గమనింపందగీనది. 

విద్యార్థుల హృదయములు కృశకసంసార బూవీతములు కానివి; 
పరనుస్వచ్భము-లై న వారి యాత్ళ్శ లానందదమయములు, కనుకనే తత్త్యావ. 

ధారణమునకు చోరిచూూపు పోన్యరసమునై నే జారికిజాపు. నంసోర 

ఎంధితుంండు తఈజచుగా నవ్యలేని కుటిలంండు, సత్యమును సత్వముగా 

జుతింప లేకపోవుట హోస్యమునకుం గారణమగుచున్న గి. ఈగుజుతుగల 

కంసారులు అరుదుగానుందురు. అనంా త త్యనిర్దారణమునకు చర్చా 

గంథమైన బోన్యరసము నాస్వోదించుటకు సంయ తొత్సుండే అధికారి 

యగుచున్నాందు, (బ్రతుకును పొడిగించుకొనం దలంచినవారికి నృత్య- 
హోస్యముల యక్క మిక్కిలి కావలసీయుండును, 'కాయుట్టి సోస్యము 

క్. 

సల్మ? 
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నక దపస్సుతో సాదృశ్యము చెప్పవచ్చును. ఈ యభి(ప్రాయ నూలం 
కారికులు నూచించిన దియును, | 

(పకృతము ; భమిడిపాటి కా మేశ్యర రావుగారి (పతిరచనయు హాస్య 
రస్యపచురము, ఆయన రచన చేతిలోనున్న పాఠకుడు, వయవస్థలో నున్న 
వాడైన నవ్వును ; చిజునవ్వును ; అంతలో, పెద్ద పెట్టున నవ్వును 5 మరల 

మందహాసమున కవతరించును ; అంతలో, అట్టహాసమున కధిరోహిం . 
చును. ఇట్లు చేయింపలల నుగుణము ఆయన (వాంతలలోను, మాటల 
లోను సరితూకముగానే యున్నది. కామేశ(ర రావుగారి కూర్చులలో 
ఛభావములోోపాటు 'భావయును - వాన్యరసోత్పాదకమగుట విశేషము. 
(వహసనకర్తలలో. బేరమోసిన పీశేశలింగముపంతులుు చిలకమర్తి 
కవియు దీనిని సకృత్తుగాం భాటించినారు. * కన్యాళుల్క ” కారునిలో 
స్విష్టకృత్తుగా నీలక్షణ మున్నది, “భమిడిపాటి” వారికి “గుకుజాడి 'వారి 
చారి యొరవడి "కావచ్చును. కా మేశ్యరరావుగారి రచన వినీవినంగచే 
భాస, మొదల్బ నవ్వించును; భావము, విదవ కవ్వించును. వీరి భామలో 
ఆపాత రమణీయహోన్యము భావములో విచారిత రమణీయసోస్యము 
నుండెనని నే ననుకొందును. 

“...నాగరికిత అబ్బి, జెంటిల్ మెన్ అనగా పెద్దమనివి అవడానికి సర్వ 
విధములా పెరుగతూన్న నన్ను -ఈన ఇంతడెాన్ లిటుగా ఇన్సల్ట్ చేయుట 

చూచి ఎటుల ఊోరుళొనుట) దేర్ ఫోర్ తమషా బి కేమ్కసి, చదువుకోని వాడు 
వజేనాచేస్తే తప్పూ. అదే చదువుకున్న వాడు చేస్తే పామరులకి తప్పూలా 
కనిపించినా దానిగర్భంలో గాప్ప ప్రిన్సిపల్ ఉందని సమర్టించి, తప్పుకాదని 
స్థాపించి అది ఒకవేళ నలుగురికీ భర్చించకపో తే కాంట్ "హాల్స్ అనగా సహో , 
యముచేయలేము అని చెప్పి పారేసినెగొచ్చు....”” “బాబా” నుండి 

ఊరకే మచ్చుకొటై యీాపం క్తులు 'వీరుళొంటిని. స్థూలరూపముగా 
నుంజిన యిక్కడి భాషలోను సూశ్మురూపముగానుండిన భావములోను 

చునస్సులను గవలించి నవ్యింపంగల, తీరు స ఎవ్టముగా. దోంచుచున్నది, 
థ్ 
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ఇ్లే కా మేశర రావుగారి (ప్రడర్శనములు, ఉపన్యాసములు, కథలు బహి 

రంత క్హాస్యరసవాహినులు, ఆయన గచనల వీళ్లు, వానిలోని వ్యక్తుల పేళ్లు 

కూడ వింత వుట్టించునని, కచటతపలు--వద్దం శు పెళ్లి - ధుమాలము శ్ర 

టఘాయిత్యం-శానయ్య = మరక మ్ముూచిక్కేశ్వ(రావు - = ఈ నామకరణ 

ములు నుతీ యెటువంటేవి ? శ్రీ) కామేశ్యరరావుగారి రచనలో కొన్ని 

పట్టులు, జవినిబడీన కోంత నేపు “ఆకు నవ్వుపుట్టింపక, చర్యణముయిన 

తరువాత్ గడుపు చెక్కలు వేయను. నాయు'ద్దేశమున * భమిడిపాటి ’ 

వారి హోన్యములో ఉత్తానమైస వాచ్యతేకంట్కు ఉదా తమైన న్యంగ్య 

మర్యాదపాలు "హెచ్చుగా నుండుననియే. ఒక (పసిద్ధవిమర్శకుండు లక్ష్మీ 
నరసించాముగారి పోస్యమబనకును పీ కీశలింగముగారి వోస్యమునకును 

భద మున్నదని ఇప్పుచు నిట్లు ేల్చెను: “విరేశలింగముగారి 
హోస్యము చిక్కనిది. లశ్షీ సనరసింనాముగారి హోన్యము సలుచనిది, 
లశ్నీ శ్రనరసింహముగారి హోన్యము గిలిగింళలు పెట్టి నన్వించును.  పీ"కేశ 

లింగముగారి హాస్యను గిల్లి బాధించును లని. రచయితకు (ప్రజా 

(వబోధదృస్ని నిండుగా నోండునపుదు, నాని రచనలు వాద్యార్థమువై వు 

నకు ములుసూపుట తప్పదు, ఏెీళలింగము పంతులు సాంఘీకముగా 

సంస్కారచు మెజుంగులు సరితీర్చవలసిన నువచారకుండు “ చిలకమర్తికవి” 

'కూర్చ్పుతీరులు కోరనంతగా, ఏ-రేశలింగముపంతులువలె (వబోధదృష్టి. పరి 

వుష్టముగాం గలిగియున్న వాడు కాండేవోా ) లందు కే, అంతల 

వోన్యరచనలకు నిట్టియంతర మేర్పడినది, 

ఉఇవుడు మన "శా మేశ్వరరావుగారు కూడ (ప్రబోధదృష్టిని మీంచిన 

క ళాదృన్టీ కలవారని జీను నిశ్చయించుకొన్నాను, పీరు అనువదించిన . 

“ మూాలియర్ ? (పడర్శనముల్కు న్యతంతించి (వ్రాసిన (వదర్శనములు, 

బు తృముమోా(ద సొంతఠచనల వలెనే యుండుట "మెచ్చడగిన విమయను 

అతసరణవ్లాను గూడ తీర్చగల wey 
ప్రలనుల్లో నన్నది. .- . y 
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“బాబా? కామేశ్వరరావుగారు. తొట్టతొలుతగా (వాసీన 

“ అట”. చానిరచనాకాలము ౧౯౨౩ సం, అది క ఛా శాలావిద్యార్థుల 

కోరిక మై (వాయయుడ్డది. ఈ “ఆటి నాఃటిక్కి నేటికి న్నుప్రచారప్రశస్తుల 

నందుచునేయున్న ది. మొదటిరచన కీరీతి (ప్రసిద్ధివచ్చుట యెక్కడనో కాన్ 

యుండదు. కామేశ్యరరావుగారి “ఆట” లన్నియు. (బ్రదగ్శితములగుట 

న్రాఘనీయము, 

4 త్తమ హోస్యరచయితే తత్త్వావ భారణమునకు మార్గదర్శి యను 

కొంటిమి. ఇట్టి దర్శకత్వము “భమిడిపాటి * వారిలో నున్నది. ఉదా' 

వారణమునకు * అ ద్దెకొంపలు” రచన యొక్కటి చూతము, 

ఇంచుమించుగా నిరువది పుటలు అగ్ధాకొంపలను/ార్చి సామాన్య 

ధోరణిలో (వాసివాసి చిట్టచివర ఈ దిగువ పంక్తులు సంధథానించిరి : 

ష్ . అద్రైలధోరణిబట్టి మూస్తే భౌతిక లోక ౦యొక్క_ అస్థిరత్వం స్ఫురణ 

కొస్తుంది. కొంపతేకాదు ఊోళ్టూ, జిల్లాలూ, ఈఇండి మూ, ఈ[పపంచము 

ఇవన్నీ కూజా అద్దెవ్యాపారాలే కదా అనిపిస్తుంది ! రోగంవల్లో, బెడద 

వేతో, అవాంతరం మూలాన్నో, కూనీ ద్వారానో, అతవహత్య రూపం 

గానో, దారిద్య్ర ధర్శమా అనో వదో తరవాత తరవాత మాత్రమే 

మానవులకి గోచరించే కారణాన్ని పురస్కరించుకుని జీవుడు శరీరం ఖాలీ 

చేసి పోతూండడం ఆకగారగా చూడగా ఎవడిమట్టుకువాడిశే తెలినే 

దాన్ని బట్లి-జీవుడికి శరీరాలు అద్దెకొంపలు, స 

పయినున్న యాస[ద్రచనకును, దిగువనున్న యిీిసదిపం క్తులు జీవము 

ఫోసినవి, (పాణమువంటి యా “వేరా” లేనిచో * అధైకొంపలు ? 

వ్యాసము సర్వము వట్టి శరీరముగదా ! నిస్సారమైన యీ వస్తువును 

పోస్యరసన్ఫూ ర్తి తోం జితించుటలోలల విశేషముకంతు, దానిని తత్త్వ 

సరణిని సమన్యయపబిచుటలోం జూపిన ని శేషము (పశంసాభాజనమని 

చేను శానించెదను. ఇది యొకటి కాదు, కా మేశ్యరరావుగారి రచనలలో. 
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'బెక్కింట నిట్టి మెజుపులు తట్టు చుండును. ఇట్టి త్ర త్త వదపీలేని హోన్య 
రచయిత హోస్యాస్పదుండు కావలసిన బే, 

శ్రీ శామేళ్వరశరావుగారి (పదర్శనములు, తదితర రచనలు నిటు 
లుండగాా * త్యాగరాజు ఆత్మృవిచారం ” నారి కూర్పులలో నొప్పతావ్ర 
సాక మించుకొనిస గ్రంథము, ఆరువందల సంఖ్యకు: ఖై బడీయున్న 

త్యాగరాజు కీ ర్తన ములను తొమ్మిది భాగములుగా విభజించి కీర్తనా 
ర్థములు చక్కని వచనములో నంతీరించినారు. పాళనై విధ్యమువలన 
దుర్గమార్థములై యున్న శ్రీర్తనల సరసార్థనులు'కేర్చి సహాజనుధుర మైన 
భామలో నీగ్రంథము రచితమైనది. ఈకృతిలో (శ్రీ కామేశ్వర రావుగారి 
విమర్శన పాటవమ్చు సంగీతములో వారికిగల యభిమానము రూపము 
కోట్టియున్న ది. ఆయన యశస్సున క్షీగంథము వైజయింతి. పద్యమునకు 
రాగనుక్కణలేదను పీరి సిద్దాంతము జగమెంింగినది, 

పీరు అంగ్ల మున బట్టభద్రులగుటయీ కాక, సంస్కృత ముసం జక్కనీ 

సాహీత్యను కల నారును, ౧౯౨౦ ౨౨౧ సంవత్సరములగో మదరాసు 

“ ఎళ్ళ ంకుంటు జనరల్ అఖీను ” లో నుడ్యోగించిరి, ఇవాజ్ధయా'రాధన 

దృష్టీ (ప్రబలనముగాం గలవారగుటణే, అది విరించి రాజమహేంద్ర 
వరము నచ్చి ఏరేశలింగోన్న త పాళళాలలోనుండీ యిందా(కో అధ్యాపక 
పదవీ నిర్వహించుచున్న్నారు, 



వేదుల సత్య సొరాయణ శాస్త్రీ 

1900 
తల్లి గురన్ము. తండి కృష్ణయ్య, జన్న స్థానము భ|చాచలము, ? జననము 

వికారి సంవక్సర ఫాల్గుణ బహుళ షష్టీ, బుధవారము. 22-8-1900. 

రచనలు. ౧. దీపావళి ౨౨. విముక్తి క మాతల్లి ౪. ఆరాధన 
౫. ముక్తావళి, [ కావ్యములు] మటీళొన్ని నవలలు, నాటకములు, 
వ్యాసములు ఇత్యాదులు. 

“వేదుల” వారి వేరు తలపోయంగనే “దిపావళి” స్మరణకు? 
దగులును. దీనికి. గారణము కవితనయుం డై రచించిన కావ్యకదంబ 
మా కూర్పులో నుండవలయును, నిజమే. 

తీ సత్యనారాయణ శాస్ర్రీగారు సంస్కృ తాంధములలోం జక్కొ-_ని 
నాహిత్య్ సంప త్తిగలవారు. గురుకుల వాసముచేసి గొట్టుపుళ్ల శ్రీనివాసా 
చార్యులవాంక డ కావ్య వాటకాలంకాోరములు పరించిరి, చిలుకూరి 

సోమనాధశా(స్మ్రిగారి సన్ని ధానమున వ్యాకరణాధ్యయనము సాగించిరిం 
చల్లా వేంకట నరనయ్యగారి దగ్గణ స్మార్తము కూడ పాఠము చేసిరి. 
కవితాగురువులు కవిసార్వభౌమ (శ్రీ/పాదకృష్ణమూ రి శాస్తుఅవారు, 
దివ్యమైన యీగురుత్వ ఛాగ్యముతో “వేదుల” వారు సంగ్రహిం 
చీన _వైదువ్యము (ప్రశంనసీయమైనది కాదా! విద్యశ్చట్టభ(దులై న 
ఇాస్ర్రిగారు కాకినాడ, పెద్దావురము పేరూరు పాన్కూళ్లలో నిరు 
వది నాలు గండ్లుగా నాంధ్రోపాధ్యాయ పదవి నిర్వహించుచున్నారు. 
సెక్కు.రు జమిందారులు వీరిని గారవించి వార్ది కబవామానము లిచ్చు 
చున్నారు. వీరు శతావధానులు, కాని, దేశకాలస్థితులు గుర్తించిన 
రోకజ్ఞత వీరియందుండి, ఆగారడీ పనులను కట్టి పెట్టించినది, 
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(ప్రకృతము : అద్యత నాంధ్రకవులలో వేగుల సత్యనారాయణ ఛా స్రీ 

గారి స్థానము మంచిది. ఆయన (ప్రతిభ సమంచిత మైనది. వ్యుత్స త్మియు 

దానికి దీటయిసదని తేనిసిరో 0)1ఏమి, చేవులపల్లి సృన్ట శా స్రీ (పభ్ళతుల 

చైలికారముణో' నీయనకు పాశ్చాత్య కవితారామణీయక మూకలింపు 
నకు నచ్చినది, శనగ, అఆజూనజమైయున్న్న (పాచ్గవాహిత్య ప్రతిభ శా 

యదృష్టము తోడ్రైనది. ఈసన్ని వేశముళో చెన్నో ఖండకృతులీయన 
సంతరించెను,. సదము[ధలో సీకప బవాుభద్రత గల వడు, పలుకుబడి 
చిక్కగా, చక్కగా కుదిరికగా నుండును నంస్క్యృతవాణివై మక్కువ 

పంచుళొన్నను వాడిసతెనుళపకుడి యెంతో ముద్దుగా నుండును, భావన 
లో(తుకలది. (పొక్తన సంప్రదాయములకు సమిోపస్టుండ్రై ; (కొత్త 

చవ్రలు వుట్టించునట్లు కవిత్వము కట్టుట శో * వేదులకవి ? మంచినేర్చరి, 
ఆనాండు (శ్రీనాధుండు నీసములకు( 'బీగుపడినట్టుగా, ఈనాడు వేదుల’ 

వృత్శనులక 'బేరుపడెను, శరర్యూ సౌందర్యము చంపకుండంగా జ్యాగ 
తృగ్కా మునువెనుకలు భరాచుకోనీ (నాయుట యీయనలో నలఐ*టు, 

అందువలన, ఆయన(పతిపదము మలయనూరుతమువలె చదునగిని సుఖ 

పెట్టును. ఈనూర్షమునకు సంస, కవులలో జయ'ేవుండు తెనుగు 
కవుఖలో ముక్కు తీన్నునగారు దర్శకులు, వేదులనారి *విముక్రి” 

కశాన్యమునుండీ మూడు ము రక లు, 

(పొకుల్ పెట్టిన చిన్నుచీశటుల యా సొషూణ కారాసహో 

(సాకార నులు (ఏలి నా(బతుకుపై (పొ భాత శోభామయా 

శాకాంతివ్రసరన్ము సాగెడిని స్వేబ్భామారు తొవ్వోన గీ 
"శా కోలాసాల మేదొ నాయెడంద నుత్పాహమ్ము లూగెం'బెడిన్. 

# 

ఊపిరి యాడనీని కతినోపలబంధములో, కలా కలా 

లాపముగాని, నర్తన విలాసముగాని థరా సరీనుళా 
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వాసముగాన్సి లేనిపుటపాకపు చీకటి జీవిశంబు సె 
ట్లోపితినోగచాా యవలియొ డ్లగువింపని కాల మిదుచున్. 

* 

ఎన్నడు సోకునో తరల ఆ త్తగ తెమ్మెర 'తావియకార్పునా 
యన్ను నమేన, ఎన్నడు దయారుణరాగ మనోజ్ఞ తీల్ జగా 

వన్నె పసిండిపూంత చెలువముల నాపయి గుమ్మరించునో 

యన్న నిరంతరాశ (బతుకావీన దాగిరి గర్భవుం జెబున్. 

“మాతల్లి” కావ్యమునుండి మటి రెండు ఉదాహరింపకుండ నుండవేను, 

అరనికోశక్కెగా (బతుకునందు రగులొ-_నుచున్న దొక్క_ళే " 
కోరిక, నీకృపావనికి కోయిలనై సతమాలవపింతు, మం 

దార సుమారుణద్యుతి వితానముగొల్సెడి నీమనోవా రా 
'కారమునన్ మధూదయ వికాసము నింపుము తల్లి, నాయెదన్. 

* > 

వయను భూతిలేక రనమెండి, వివర్ణత దోగి వాననల్ 

వోయిన నావృాదంబుజములో నొలికింపు మొకింతే సరం నం 

ఛాయకమైన సీయడుగుందమ్ముల పుప్పొడి తోడిలేనె; త 
ల్లీ యదెచాలు నాకు ఫలియించును (ప్రోవిడుకొన్న నాకలల్. 

ఈ రచనలో భావస్ఫుటత, భాపాపటుత యెటులు వియ్యమందు 

చున్న వో చూొచితిరి. ఎప్పుడో వహరీంద్రనాథుండు * దీపావళినాండు ” 

అశు వద్యములకు దలయూూసె నని చెప్పి యిప్పుడు సత్యనారాయణ 

ఇా్ర్రిగారి రచనలు గొవ్పగానుండునని బలవంతముగా మన మొప్పు 

$న నక్క-ణలేదు. ఆయన కూర్పులో సాజముగా నట్టి లగువు బిగువు 

లున్న వి. అట్టి భావానానై శిళ్య మున్నదిం అట్టి శిల్చసంవ త్తి యున్న ది, 
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ఈ గుణములుగల కావ్య ములకు దీపావళి రాళి, అందుకే, వేదుల వారి 
పేరు విన్న'వెంటశే ఆకూర్చు నృరణకు వచ్చుట. శాస్త్రిగారు కొన్ని 
నాటకములు కథలు, విమర్శనములు (వాసిరి. వవి (వాసినన్కు ఆయన 
పద్య కావ్యరచనలో నే (శద్దధానులు. 

ఈ “గౌతమికోకిలనము” కాంక్ష యిటులున్న ది; 

*శానుక నై ధరాధివుల కాళ్ళశడం బొరలాడి వాడిపో 
చేను ధరాపరాగ పటలీ నులినమృగు ఛ్వారతోరణా 
స్థానమునం దురిం బడలంజూలను దోసిటి వీరి ఘోెరళా 
రా నరకమ్మునం దునురు రాల్బగలేను నిజునర క్రి మై. 

* 

సీచవు చాన్యవృ త్తి నునశేరని శూూరత మాతృ జేళ చే 
నొ చరణమునం దనువు లర్బణంజేసీన వారి సార్థివ 
శ్రీ ఉలువారుచోటం, దదనృ(గుచులన్ వికసించి, వాననల్ 
వీచుచు రాలిపోవగ నలెం దదుచా త్త సమాధి మృత్తికన్, 



1900 
వొరితన గోతులు : ఆపస్తంబ నూతులు. జన్మ సేనను! గుంటూరు. 

(పకృతనివాసము : శేపల్లె. తల్లి: మహాలక్న మ్మ. తండి : వానుము 

చా స్త్రీ. జననము : వికారి వత్సర మాఘశుద్ధ స సప్తమి. 6-2-1900 

నం॥ తేది. రచనలు :- ౧. గీతమాలిక ౨. భోగవతావతరణము [పద్య 

నాటిక) 3, సోమనాశ విజయము [నాటకము ] అ, ఫేతాలిష్టన 

౫. వరాగమనము ౬. అక్మమృతి 2. తేనెతెచ్సి ౮ పకంగయాతశ, 

౯, స్వాయంవరము. ౧౦. షణ్ణవతి [ఇత్యాది నాటికలు, కావ్యములు ] 

౧౧. నారాయణభట్టు ౧౨. "ర[ద్రమజేవి [నవలలు] ఇంకను, అ నేక 

కథలు, 'వ్యాసములును. 

శిస్టాచార సంపదలో నోరివారి వంశము పేసమాసినది, నరసింవా 

శాస్త్రీ గారి తండి హనుమచ్చా స్త్రీ గారు గుంటూరు “మిషను కళా 

ఛాలి” లో సంస్కృ తాం ధాభ్యాపకులు. ఏరు పాదుకాంత దీశ్లి తులు. 

వారితండి గోపాల కృహ్పయ్యగారు మంట్రణా(న్ర్రకోవిదులు. ఇట్టి శిష్ట 

వంశమున నరసింవా శా(స్ర్రిగారి పుట్టుక. ఏరి వీసతంి గురువింగశాొ స్త్రీ , 

గారు నసుగృహీతవాములు. వారు చెన్నపురి తొండమండలము 

మానూూ-లున పండిత పదవిలో నుండెడివారు వ్యాకరణము, చేదాం 

కము, జ్యోతిషము, మున్నగు శా(స్త్రములలో పరిది గట్టిచేయి. 

తెలుంగువచనములో ననేక పురాణములు (వాసివారు. భగవద్దితా 

సుప్తార్థ (ప్రకాళిక వీరు (నాసిన దే. ఆంధ్రవాజ్భచు సూచికలో, మొద్రితీ 

ము న ఏరి రచనలు చాల నున్నట్లు కనయిుడుచున్నది. మహాభార 

శముు స్కాందపురాణము, మూార్క-౦డేయ పురా*ము, శ్రైమిని 

ఫారతము మున్నగు (గంథములకుం దెలుగువచనముబు వీరు రచించి 

యున్నారు. బరూరి త్యాగరాయ శాస్త్రులు అండుసన్సువారు వెనుక 

68-A 



5688 ఆంధ రచయితలు 

వెలునరించిన కృతులలో ము ప్పాతికపాలు గురులింగ శా స్ర్రిగారివే యన 
వలయును, బి బవాు[గంథనములు రచించిన విద్వాంసుల వంశము నర 
సింవాఖా(స్ర్రి 7ాగిద్రి, 

(శ్రీ నరసింవా జాస్తి కాగు అద్య కనాం[ధకన్రణో సంప్రదాయ సిద్ధ 
మైన రచన సాగించుచున్నాగు,. ఆయన దేసిభా*నగ కచన జంకు 
గర మతుయన్న ది, నా రాయగా భు ఎ గదమ'బేవి మున్నగు 

ననలలు నారిప్ నుక్కునతోం జధించు చున్నాము, నాటికలు కూడ 
దజచుగా నరసింవాళాన్రిణాగు. (చాయుచున్నాగు, వారి నిమర్శ 
నములు పన్నింకలలోం గనుచుందుము. అనయా వీకికలముకకు బహు 
ముఖిములుగా. సాగుబేచ్చు కలదని న్సష్టపడుచున్న ది... ఇల్లై (ప్రముఖ 
రచయిత జీవిత ఫక్లేవములు సీష్ళాంన దగినవి, 

౧౯౧౮ వనజకు సరసింహా జా స్రీ గారు గుంటూరున బంటి చది 
నిర. పదపడి, సచ్చశయుస్పి కశాళాలలో బి, వ, చగివి యు శ్రీగ్గత, 
పట్టభ(్యదులయిన గేరు చాతీ గుంటూరు గో భా టలు గో రెండేంక్టు ఉద్యో 
గమనము. ౧౫.౩౫ నం! లో చి, యల్, పరీక్షలో నెగ్గి గుంటూరణో 
న్యాయ వాదితగము వకు (గారంభము చేసినారు. ౨౭ నం! నుండీ 
“కేసే కు మకాము మూర్సి సీంటిదాంగ నగ గాడ్ నీ న్ఫృ లృినిరరవాణ ము, 

నంస్కృ తొాం(ధము*ఎు గుగుముఖిమునం జథీంచినాగు,  పదనయీుటజీ కవి 
కావలె నన్న కోగిక నరసింవా కాకీ గారో ములకయొ త్రినది. 
ఈ మొలకను దోవాదముణేస్సి మొక్క_గాం జెచిన యుదారులు 
(శ్రీ ఛీవళంకర శాస్త్రిగారు. కొడవటిగంటి వేంళట సుబ్బయ్య, (తీపు 
'రారి భట్ల ఫర రాఘువస్యాామి, పెద్దిభట్ల పూర్ష్మశర్థ, కోప బై శివకా మేళ్యర 
రావు - మున్నగు (ప్రథమ '* సాహితీనమితి”' కవుల స్నేవామునో 
మన సరసింపాశా స్త్రీ గారికి నవ్యసాహిళ్యములో నొక వెలుగు కాని 

' పించినదంట, పదుగెనిమిదేండ్ల వయన్సు నిండునణుకు వీరు వీరగ్రాంధిక 
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వాదులు. తరువాత, వ్యావహోరిక భాపషావాదులు, సద్యరచనకూడ 

వ్యావహోరికములో నే సాగింపవలెనని కొన్నాళ్లు పీరిపట్టు. అది 

(క్రమముగా సడలి పద్యమునకు (గాంధిశము, గద్యమునకు వ్యావహాోరి 

కము కావలెనని కొంతే కాలము. ఇప్పుడు పూర్తిగా నరసింహశా స్త్రీ 

గారిలో. (గొ త్తమారుసు, వ్యావహారిక భామ వచనరచనకు:గూడ అను 
కకూలము కాదని నిశ్చయము చేసికొన్నారంట. శాస్తాది విషయములు 
నిభూపీంచు వ్యానములు, వూర్వకాలనునకు సంబంధించిన కథలు, నవ 

లలు (గాంధికవాణిలోను, నేంటి కాలమునకు సంబంధించిన కథలు, నాటి 

కలు, సిద్దాంతములు చేయని వ్యానములు వ్యావహోరిక వాణిలోను 

నుండవలయునని నరసింహాశాస్రైగా రిప్పటికిం జేసికొన్న సిధ్రాంతము, 
౧౯౩౦ నుండి శా(స్ర్రిగారిలో కర్నశ్రద్ధ వ్రబలినది. ౪౧ సం॥ నుండి 
పూర్ణ దీక్ష. వంక్లీయమైన ధర్మము తస్పింపం దరముశకాదు. 
శ నరసింహాశా (స్ర్రీగారికిం గథారచనలోను (శ్రద్ధ యున్న ది. 

గులాబిపువ్వు, శ్య్యామసుందరుడుు గానభంగము, వేసుకున్న వారికి చేను 

కున్నంత, భవిష్యత్తు, వధూసర = ఇ త్యాదులయిన వీరి కథలు సాహితి, 

సఖ భారతి, ఆం(ధవార్షి క సంచికలలో చూచియుందురుం 

ఇాస్త్రీగారి నాటికలు సోమనాధ విజయము, ఖేమాష్టని, వరాగమ 

నము, అత్మమృతి, పతీంగయా (త్ర, పజ్ఞవతి ఇత్యాదులు రసీకమూనస 

ములు కరగించునవిగా నున్నవి. (శ్రీ) శివళంకరశాస్ర్రీగారి వలెనే 
వీ-3క్కువగా6. బద సీనౌటికలు (నాయుటకు మక్కు-వ చూవినారు. (ప్రథాన 

ముగా నరసింహా శా శ్రి గారి “ నారాయణభట్టు ' 'ేర్కొనందగిన మంచి 

నవల. వీరి గద్యరచనా విధానము చాల సరస మధురమైనది. పాత్రల 
సంభాొవణను ఉదా త్తముగా నడవీంతురు.  కథానంవిధానము మింద 

కంక విషయ విమర్శనము మింద పీరు ట్రీతిచూపెదరు. ఈ గుణము 
“ నారాయణభట్టు ” లోల గన నగును పలుమొగాల వెలి విరిసిన 
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నరసింవాశా స్ర్రీగారి వాణి జండు జేవీభాగవత రచనలోం బరిణత మై 

యున్న ది. అందలి నుందరగోరణి యిశీరు గలది, 

ఛా! ఆలీలన్ ఛుకళూాగి తం(డిదరి టన కింబు వెళ్ళించి 0] 

శకిలాసాచల శృంగభూని విశృనంగంబున్ వధూసంగమున్ 
బాలాఘత ననున నంగతులు పోనంబె నిశ్చింత మే 
ధాలత §ం బగు వేగ్గి నిశృలత నాత్బధ్యాని యై నిగ్బినన్ 

'శొ| అంతం నోండోకళాల ముగ కుకుం జా త్శారాము.ర్రై సిద్దులడె 

వింతం నగొల్పుచు సర్గభూత ములకున్ ఏదు (త్స భావుంజ భా 
స్వంతుండై నెగెసెన్ విహాయనసిని భాన్గడ్బింబ సంభేదిమొ 
భాంగంబై గిరిళ్ళృంగ మచ్చట గథా (వయ్యంగ నుగ్గి ప్రమ, 

మ! సకల శేదశ మౌనిసిస్ధ బవాుుథా నంస్తూయకూన (వథన్ 

కుక. డొాశాశపథంబునందు పృషదళ్వుండట్సు న్వచృందుంగ్రై 
(గకటాశాళి ద్వితీయ భాస్కరుని అేవన్ వెల్లుచుం బోవు తం 
(డికి నుత్చాత పరంపరల్ కనంబడెన్ భీకోకముల్ కూర్చుచున్, 

ఇట్టి హృదయంగను శైలిలో జీవీభాగవతీము నొంధ్రీకరించు 
శ్రీ, నరసింహ శా న్ర్రిగారిని “కవిపామా టొ” బిరుదముతో 'జీశము 
నత్కరించినది, సాహితీనమితి కార్యదర్శిగా నారు జేయు సాహిత్య 
(ప్రచారము విశేవీంచి గొరవార్డము. 
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కమ్మవంశీ యులు, తల్లి: చెంచమ్మ. తండి: నారయ్య. జన్మ సమా 

గుంటూరు మండలములోని కావూరు. జననము: 25-12 - 190]. 

ర-చనలు;-- ౧. అత్మకథ ౨ రాష గానము వి, ఆత్మార్పణము ళో ధర్మ 

జ్యోతి. X. అమరజ్యోతి ౬. పజీగపంట. ౭. పెద్ద కాఫు [కావ్యములు] 

రా. మహేంద్రజననము [నాటకము] ౯. రామలింగేశ్వర శతకము 
౧౦. రామకతకము ౧౧. గాంధీతారావళి = మున్నగునని. 

తెలుగువారి కవితా శాఖలో నిరువదవ శ తొబ్టివచ్చి వసంత రేఖలు 

దిద్దినది. ఈ శతాబ్ది యవతారముతోపాటు జన్మించిన కవి తుమ్మల 

సీతారామమూర్తి చౌవరి. ఆయన కృతులు ఆంధ్రరాష్ట్రిమున గానము 

వేయ: బడుచున్నవి. వారి రాష్ట్ర గానము” వేరు విననివా రుండరుం 

సీతారామనమూ రి చౌదరిగారు మహాత్ముని “ఆత్మకథ” కావ్యరూప 

ముగా సంతరించిరి. అది . సువ్రసిద్ధము. ఆయన ధర్మజ్యోతి, అమర 

జ్యోతి, పజిగవంట్క పెద్దకాపు ఇత్యాదులు యువరసికులకు నిత్యపారా 

యణమున నున్న కృతులు, అ 

Fa పుజ్ణాకొక్క. బుద్ధి పుట్టు జిహ్వాకు నొక్క. 

రుచి జనించు నంట రూఢయెన 

నరసులెల్ల మెచ్చ మెజుయింతు. గే తలో 

గమ్మం దనము మత్కుులమ్మున నలె. 

ఈది చోదరిగోరి నియమము, ఈ నియమము తప్పకుండ కమ్మనీ 

కవిత గల క౮ూర్పులు మనశిన్నో వొ రందిచ్చిరి తొలభ్రింటి కవుల 

ధర్ముములు వీసమెత్తు కాదనుటకు వీ రిష్టపడరు. రన భావ పరిపుష్ట్రమైన 
త్తి QO ధచనానై. దగ్య మాయనలో వలసినంత యున్నది, భావ నిర్ణువ్హము 
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పలుకుబడీ బంకమ్రినది. (పాశమాటలకు (కొత్త పూంగపూయు కూర్చు 
నేర్చు చెదరిగారి శెన్నండో యలవడినది. ధర్జునిష్థకు న దవిస్థమైన 
యితివృత్తము లాయన యీజుకొనం గలవారు. ఉభయ భాషలయం 
దును చక్కని సాహిత్యము, నంస్కృృ తౌంధ శబ్దముల బరువులు, మురు 
వులు పట్రచరాచ్చి, తూచి పద్యములలో నంధానింపం గలుగుటలో నీళా 

రానునూార్తికవి చేయితి3గిన చతురుడు. సుళిశ్షీత్నులైన కవులు నేంటి 
వారిలో. బలుచబడుచున్నా రన్నమాట ఖఫోందటికి భోపకారణము 
కారాదు. చొౌదరిగారవలె భారాళముగా. గవిత కట్టు వారు చేరనిశాదు, 
ఈ సౌభాగ్యమునకు. దోడు సౌన్టవము కూడ నుండవలయును, దానికి 
సంస్కృ తొంధ్ర కావ్య పరిజ్ఞాన మేకాశ్క వ్యాకరణ (ప్రవేశముకూడ 
విధిగా నుండవలసినది, ఈయుభయను మన సీతా రానముమూ ర్తి చౌదరి 
గారిలో నున్నవి, ఈ యస్తిత్వము చూదుకొని పండితః వులును వీరిని 
గొంవించుచున్నారు. విద్వత్కవులగు తొడేపల్లి వేంక టస్పయ్య శా (స్రీ 
గారితో. గాభిదానకత్రయము చౌదరిగారు పొఠళసువేసిం ఆయన 

యాణబార్యక ము ఏరి భానజీవితమున కొక మేలిదారి నగపణీచిన దన 

సచద్చును, ఈ కృతజ్ఞత చొదరగారిలో నున్నది, 

ఏక శ్లోక రవాన్య బోధనముబే నెన్వాండు శిస్యున్ సుధీ 
లో శా గ్రోసరుంజీయు నవ్విబుధు గొల్తుకా వెంకటప్పార్యు న 
సోక శ్లోక మయుూఖరాజదఖిలాకున్ రానుగ+థాన్ను శా 
ఖ్యాక్ (గంథనుతిల్లీ కొ జనకు కుకా భాొపూగునుళా, 

౧గకిం లో పీరు ఉధియభోసాప్రపీణ పరీక్షలో ను త్రీర్హీత నంది 
నారు చిట్టిసాడూరు పాఠశాలలో పరి! గురుత్వము చెలసీసే 
(శ్ర దువ్వూరి 'వేంళటరవముణ ఇా క్రీ గారిని గూర్చి క ఆళ్ళ కథ” అతో 

నీటులు సులి చేయుచున్నారు, 
J 



తుమ్మల నీళాశరామవమూూ రి చౌదరి గ్ట్డీతీ 

a శబ్దళాస్తాది లక్షణ సంపదాయ 

మెవ్య( డెటియగించె నాకు నళ న చంతుం 

(బస్తుతించెదం బుంభావ పద్భజూత 

రమణి దువ్య్యూ గరి వేంకటరమణ శాస్త్రీ స్ట 

ఈ యుదాహరణము లెంను కనంగ్యా సీతారామ మూరి చౌదరి 
గారు గాలిచదువు చదివిన వారుగాక గుకుకుల క్షీ ష్రులై శాభాదుల 

యందు గృత పరిశ్రము లనుటకు - వాస్త వమునకు, నారియే పద్యము పట్టి 
నను ఈవివయము వెల్లడి యగును * ఉభయతోముఖ గవాయుత 
దాన ఫలదాటత్రి ” “దేశభక్తి పదవీ నదవీయనసి ” * త_చ్చృవణ సాహితి 
దుళ్ళక మెట్టి వారికిన్ ” - * పుంవపు రీడ్య మాన ౨ గ తద్దధానుండు ” = 

“ రామాభిధానపు న్నిర యార్చీరంగ ” - ఇత్యాదులై న రవాన్యములు 
ఛిశ్చి తునకుంగాని తెలియనివి. ఇట్టివి చౌదరిగారు కృతులలో వందలు 
వాడీనారు. అట్లని కేవల (ప్రయోగ వ్యామోహము కలనారే యను 
ఫొనరాదు, రసద్భష్టిలోం జొదినను వారి రచనలకు మంచి స్థానమున్న ది, 

శయ్యా సౌందర్యము మందిది. భావనయు గంభీరమైనది, ఆవేశమును 

(ప్రశంసనీయ మెనది. పోకడలు ధర్భనిష్టానిస్థి.తము లయినవి, ఇం వారి 
ధోరణి యటు లుండును | అందులో నిండుగాం బెలుంగుం డనమును 
వలచిన రచయితలు చౌదరిగారు. పరథాషూ-వేష సంస్కార 
సంపర్క_ములు బొత్తిగా నీయనకు నచ్చవు. జాతీయ మైన పరమ 
ధర్మము నీయన దివ్యమం[క్రేముగా నుపాసించుచున్నారు. ఆయన 
చాష్ట్రగానాదులు దీనికిం దాఠకాణగా, నిలంబడురచనలు, శ్వేత 

జీవులు అదర్శజీవులు, శిథిలశ్లే త్రములు - ఇవన్నియు ఛౌచరిగారి కఏతా 

నాహినీ పూరములో. బరిప్తూతములగు వస్తు న్హువులుః 
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అమ్మ తల్లులవంటి యావు లింటింటిలో. 

గదుపులై యమృతంబు సిదుక(జీసి 

కండబుకము సూపి కొండ లైనను మోసి 

కలుము లండి చ్చుగిత్సలను బెంచి 

పనిముద్దుగాని సంపద ముద్దుగాదన్న 

జీపసూ తను శిర సొవహించి 

గొడగరి వడ్రంగి గోసంగి కనుదోయి 

దేన్య రేఖలకు 'జొదన్యొసర్చి 

కదురుగలచోటు క వ్వంబు కదలుచోబు 

క ఆవులకు ధామ కితువుగా నెతింగి 

'త్యాగమున ఇాశ్రయము కర్ణ యోగి వగు మాం 

గీర్తిగనవయ్య భారత శ్షీత్రజీవి ! 
# 

జెబ్బులివంటీ మా తెలుగుబిడ్డ మగంటిమి మున్న స తీముళా 

బొట్బలికోటలో నుదీకి పొంగి పరానుల ముంచిముంచి త 

బ్నిబ్బూనరించి ఇాత్రవుల బిట్టుపొగడ్శలం గాంచదాొ?! జగం 

బబ్బురమంద నాంచిళొనదా? శరదిందువికాసకీర్తు లక, 
శే 

కన్ఫునినాటలాడి నయగారము నూపినమ్మాతంజచ్చు పి 
ద్దమ్ముల నాయకి తి బుసునుంతే సహింపండు తెల్లుబీడ్ల; శె 

ర్యమ్ముు సమంచితెశయపసరంపర బట్టు విలార్చు సీతకి. 

(క్రుమ్మురుచున్న వాం; డతనికోంక లెన్న టికి ఫలించునో! 

ఈ తీరయిన జాతీయా నేశముగల కవులు తీక్కువ. ౧౯.౨ ౨లో 
పన్నుల నిరాక రణోద్యిమమున మన చదొదరీగారు జరిమానా ళితు 
శరిటెను,. అదిగాక. గుంటూరుజిల్లాకాం్యగైను. నంభుకులో వీరు 
ను. 



తుమ్ముల సీళొరామనుూ కి చౌదరీ కట్ 

ప దేండ్లఫాటు సభ్యులై జాతీయ (పబోధము గావించినారు. రాట్నము, 

గాంధి అన్న ప్రేత: పంజాబువధలు, భారత మాత ఇ త్యాదిశీర్షి కలతో 

పీరు రచించిన పద్యములు తెలుంగు చదువరులకు సువరిచితములు, వీరి 

యాదఠళ్శములకుం దగినటులుగా మహోత్ళుని యాత శభ మధురమైన 

"కావ్యముగా సంతరించినారు. ఈరచన లిటులు సాగించుచునే దుగ్గిరాల, 

కాపట్స, నిడు[బోలు, అప్పికట్ల మపాన్కూళ్ళలో నాం(ధ్రో పాధ్యాయ 

పదవి నిర్వహించి శిష్యుల నెందజనో దిద్దినారు.  (పకృతము వీ రుపా 

ఛ్యాయ పదవియం చే యున్నారు, 

ఈయభినవ తిక్కననుగన్న తలిదండ్రులు ధన్యులు, చాదరిగారితం। ఢి 

నారయ్య ధర్మజో ఫ్రం ఆయన శీలనంపద వాత్ళ్యత మైన కృతిగా సంతరించి, 

యీపుత్రుండు మనకిచ్చెను. జనకునిపై తనయునకు 6 గల భ క్రి గౌరవము 

లశీకాక్క నీతి నిష్టావిశేషమునకు, రసభావ సౌన్థవములకులహాడ 

_ “ధర్మ్శజ్యోతి తారకాణమైన కావ్యము. చాదరిగారు తండ్రినిగూర్చి 

యిటులు (వాయుచున్నారు వ్ 

చదువకయున్న నేమి బుధస త్త ము లుబ్బం/ న్ భానసం 

పద వికసింప భాగవత భారతముల్ వివరించు; హృద్యముల్ 

తదమలకావ్యవద్యములు భఛారణ కగ్గముచేసి చేన వేల్ 

చదువునతండు ; త(చ్చవణసాహితి దుశ్శక మెట్టి వారికీన్ * 

. మక్కువమై కొండికనా. 

డక్క_ఆగల య ; లేనియప్పుడు నొజపా 

చక్కట్ల దండ లాత(డు 

పెక్కులు మన్య దుల వృదయపీరికం జుస్పైన్* 

సౌజన్యవారా ర్రియగు “తుమ్మల” కవికి ౧౮౮ లో, కనకాభిపే.క 

గౌరవము జరిగిన సందర్భమున (శ్రీ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి యధ్య 

శ్ష్రుడుగా విప్పిన హృదయ మిట్లున్న ది* 



B48 —15 ఆంధ రచయితలు 

“మన చౌదరి యత్మిపాగములశై భంగపసాటు'చెంది తలనోఃకి 
కొనుచు బలాత్కొ_ర పద (పయోగములుజేసి, యర్థము సనుసగించి 
పదములు వాడక, పదముల: బట్టి యర్గమును వంఫులు వెట్టి వంగ జేయు 
నీరసుండుగాండు, భావ మసర్లళముగా (బవహీంచు చందాన (వాయు 
మవానీయుండు. యతి పదాని కార్ల మధ్యముసను గొసనలు 

(వాలును, (పొనమునగు యతికినై పద్యము నడక నినీచి జాంటవలసిన 
యిబ్బంది జీను. అ మునుబట్టి పదములు పదనముబలో లీన మెనరీతిని 

యత్మిపాసములు ననాయానముగ స్మపయత్న ముగ స్వచ్చంద ముగ 
వచ్చి వేరు చుంకును ఈసీ ద్ధి యందు. (ట్రసిస్టుడు తిక్కన, ఈవగ్గమున 
తిక్కన్న శో నజూతీ ముందై'న వాడు మేళ ఛాదం. అనగా సరి 
సమాను(డని యలిక"మో క్రి, బలికి ప్రమానము "జీను. అవర్షమున 
న(గ్రాసనతే(ము 'తీభన గను ను గం) నొండని నామనని”” 

సరస్వతీ పవర్ (పెన్ రాజనుహీంద్రవరము - 1960 




